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Περίληψη  

Λέξεις κλειδιά: Κρόκος Κοζάνης, Εντομοπαθογόνοι Μύκητες, Sesamia 

nonagrioides 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων». Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η 

διερεύνηση της επίδραση του εκχυλίσματος κρόκου τόσο στην αύξηση όσο και στην 

αποτελεσματικότητα των εντομοπαθογόνων μυκήτων επί των προνυμφών του 

λεπιδοπτέρου Sesamia nonangrioides.  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι εντομοπαθογόνοι μύκητες 

Beauveria bassiana Balsamo (Vuillemin) (Hypocreales: Cordycipitaceae), 

Metarhizium robertsii (Metchnikoff) Sorokin (Hypocreales: Clavicipitaceae) και 

Isaria fumosorosea (Wize) Brown & Smith (Hypocreales: Clavicipitaceae) από την 

συλλογή του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου των οποίων η διατήρηση 

έγινε στο εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών του τμήματος Βιολογίας με την μέθοδο 

των ημιεκλεκτικών υποστρωμάτων (Strasser et al. 1996). Στύλοι του 

καλλιεργούμενου Crocus sativus εκχυλίστηκαν με διάλυμα 50% v/v μεθανόλης σε 

νερό (3 mL/50 mg ξηρής δρόγης) για 4 h απουσία φωτός. 

Οι παραπάνω εντομοπαθογόνοι μύκητες καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία petri με 

θρεπτικό υλικό Sabouraud Dextrose Agar (S.D.A.) για διάστημα 5 ημερών παρουσία 

(3,0% v/v) και απουσία (100% S.D.A. αλλά και 98,5% S.D.A. - 1,5% μεθανόλης) 

εκχυλίσματος. Μετά το πέρας, διαπιστώθηκε ότι η παρουσία της μεθανόλης σε αυτήν 

τη συγκέντρωση δεν επηρέασε την ανάπτυξη κανενός μύκητα. Περαιτέρω, οι 

εντομοπαθογόνοι μύκητες B. bassiana και I. fumosorosea δεν επηρεάστηκαν από την 
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παρουσία του εκχυλίσματος κρόκου στο υπόστρωμα ανάπτυξης, ενώ ο 

εντομοπαθογόνος μύκητας M. robertsii επηρεάστηκε θετικά (P<0,05, τεστ Bonferoni) 

από την παρουσία του εκχυλίσματος.  

Επιπροσθέτως μελετήθηκε η επίδραση του εκχυλίσματος κρόκου στην 

αποτελεσματικότητα των εντομοπαθογόνων μυκήτων επί των προνυμφών του 

εντόμου S. nonangrioides.. Για κάθε εντομοπαθογόνο μύκητα παρασκευάστηκαν 

τρεις συγκεντρώσεις (106, 107, 108 κονίδια/mL) ενώ η θνησιμότητα των προνυμφών 

καταγραφόταν καθημερινά για 7 ημέρες. Oι εντομοπαθογόνοι μύκητες προκάλεσαν 

υψηλά ποσοστά θνησιμότητας στις προνύμφες του εντόμου• ιδιαίτερα ο I. 

fumosorosea (υπόστρωμα μόνο S.D.A) προκάλεσε θνησιμότητα του S. nonangrioides 

που κυμάνθηκε από 80 έως 93%. Η παρουσία του εκχυλίσματος κρόκου στο 

υπόστρωμα αύξησε σημαντικά (P<0,05, test Bonferoni) τη θνησιμότητα του εντόμου 

(80-96%) ένεκα του εντομοπαθογόνου μύκητα M. robertsii. Η σημαντική θετική 

επίδραση του εκχυλίσματος κρόκου στην αύξηση και την αποτελεσματικότητα του 

εντομοπαθογόνου μύκητα M. robertsii επί των προνυμφών του S. nonangrioides 

χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ως προς τους μηχανισμούς με τους οποίους 

επετεύχθη αλλά και ανοίγουν νέους δρόμους ως προς την ανάπτυξη νέων μεθόδων 

βιολογικής καλλιέργεια. 
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Abstract 

Key words: Crocus sativus, Entomopathogenic fungi, Sesamia nonagrioides 

This thesis was produced as part of the Interdepartmental Graduate Program entitled 

“Medicinal Chemistry: Design and Development of Medicinal Products”. The 

intention of this thesis was to study the effect of saffron extract at the growth of 

entomopathogenic fungi in semi selective substrates and at the efficacy of 

entomopathogenic fungi on larvae of the insect S. nonangrioides. 

  This study used Beauveria bassiana Balsamo (Vuillemin) (Hypocreales: 

Cordycipitaceae), Metarhizium robertsii (Metchnikoff) Sorokin (Hypocreales: 

Clavicipitaceae) and Isaria fumosorosea (Wize) Brown & Smith (Hypocreales: 

Clavicipitaceae) from the collection of the Benaki Phytopathological Institute and 

maintain with the selective medium method in laboratory of Plant Physiology at the 

Department of Biology (Strasser et al. 1996). Saffron (stigmas of Crocus sativus) was 

extracted with methanol:water 1:1, v/v (3 mL/50 mg dry plant material) for 4 h in the 

absence of light. 

Entomopathogenic fungi were cultured in petri dishes with Sabouraud 

Dextrose Agar (S.D.A.) for 5 days in the presence (3.0%, v/v) and absence (100% 

S.D.A. and 98,5% S.D.A. -1,5% methanol) of saffron extract. Methanol in the culture 

medium did not affect fungal growth at the particular concentration. After the five 

days, entomopathogenic fungi B. bassiana and I. fumosorosea were not affected by 

the presence of saffron extract in the growing medium, whereas M. robertsii growth 

was influenced positively (P<0.05, Bonferoni test) by the presence of saffron extract. 



 v 

In addition, the effect of saffron extract on the efficacy of entomopathogenic 

fungi on larvae of S. nonangrioides was studied. For each entomopathogenic fungus 

three concentrations (106, 107, 108 conidia/mL) were used, while the mortality of 

larvae was recorded daily for 7 days. Entomopathogenic fungi caused high mortality 

in larvae of the insect; particularly I. fumosorosea (substrate SDA) induced mortality 

ranging from 80 to 93%. Saffron in the culture medium of M. robertsii significantly 

(P<0.05, Bonferoni test) increased insect mortality (80 to 96%). The significant 

positive effect of saffron in the semi-selective substrate on the growth and 

effectiveness of M. robertsii on S. nonangrioides larvae demand further investigation 

of the mechanisms of action and pose new dimension in the use of biological agents. 
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1.1.Crocus sativus 

Ο Kρόκος ο ήμερος (Crocus sativus Linnaeus), ανήκει στην οικογένεια των 

ιριδοειδών (Liliales: Iridaceae) και απαντάται από πολύ παλιά στην Ελλάδα. Εδώ και 

περίπου 300 χρόνια το φυτό Crocus sativus L., καλλιεργείται αποκλειστικά στο Νομό 

Κοζάνης για τις αρτυματικές και χρωστικές ικανότητες των στύλων του. Το χωριό 

Κρόκος της Κοζάνης κατατάσσεται στην πρώτη θέση παραγωγού κρόκου βιολογικής 

καλλιέργειας στον κόσμο ανάμεσα σε πολλά κράτη όπως Ινδία, Ιράν, Κίνα και 

Ισπανία. Ο κρόκος Κοζάνης αποτελεί προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας και 

Προέλευσης. Στο γένος Crocusανήκουν περίπου 80 είδη (Guner et al. 2000). Ο 

Crocus sativus L. είναι ένα βολβώδες πολυετές φυτό με ύψος που κυμαίνεται από 8 

μέχρι 30 cm, με έναν υπόγειο σφαιρικό κορμό διαμέτρου 3-5 cm, ο οποίος παράγει 6-

9 φύλλα, ενώ στο κάτω μέρος έχει τέσσερις ή πέντε μεμβράνες. Η ανθοφορία του 

γίνεται το φθινόπωρο, ενώ τα φύλλα προβάλλουν μαζί ή λίγο αργότερα. Τα φύλλα 

μαραίνονται στην αρχή της ξηρής περιόδου και κατά τη διάρκεια της όψιμης άνοιξης 

και του μεγαλύτερου μέρους της καλοκαιρινής περιόδου, το φυτό δεν εμφανίζει 

καθόλου υπέργεια όργανα ή ρίζες. Ωστόσο, στην κατάσταση αυτή γίνεται κυτταρική 

διαίρεση στον κορυφώδη μέσο μίσχο των μπουμπουκιών, σηματοδοτώντας και την 

έναρξη της δημιουργίας των ανθών. Κάθε κόρμος παράγει 1με 3 μωβ άνθη, τα οποία 

έχουν 3 βιολετί τέπαλα και 3 πέταλα παρόμοια μεταξύ τους, και ανοίγουν με το 

πρώτο φως του ήλιου. Ο ύπερος είναι κεντρικός με μία σωληνοειδή ωοθήκη μέσα 

από την οποία εξέρχεται ένας λεπτός στύλος. Ο λαιμός του στύλου, χρώματος απαλού 

κίτρινου, είναι αρκετά μακρύς ενώ στο πάνω μέρος χωρίζεται σε τρία στίγματα 

χρώματος βαθύ κόκκινου. Στο εμπόριο οι στύλοι κυκλοφορούν σε αποξηραμένη 

μορφή με τις ονομασίες saffron, σαφράν ή ζαφορά (Χρυσάνθη 2010). 

Ο υπόγειος, σαρκώδης κορμός του γένους Crocus αποτελείται από ένα σχεδόν 
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ομοιόμορφο πλήθος από ιστούς πολύ πλούσιους σε άμυλο. Είναι στην ουσία ένα 

αποθηκευτικό όργανο που αποτελείται από ένα συμπαγή υπόγειο βλαστό. Έχει ετήσια 

διάρκεια και αντικαθίσταται από έναν καινούργιο κορμό μεταξύ των σταδίων της 

ανθοφορίας και της καρποφορίας. Τα περισσότερα είδη Crocus μπορούν να 

αναπαραχθούν είτε μέσω ετήσιων κορμών αντικατάστασης είτε μέσω σπορίων. Λόγω 

της στειρότητας, μερικά είδη όπως ο C. sativus, αναπαράγονται μόνο με 

αντικατάσταση των κορμών. Οι κορμοί του γένους Crocus καθώς φαίνεται έχουν ένα 

«ιδανικό βάθος λειτουργίας» στο οποίο λειτουργούν ως ώριμα φυτά. Ανώριμοι 

κορμοί ή κορμοί που έχουν διαταραχθεί για κάποιο λόγο μπορεί να μη βρίσκονται σε 

αυτό το βέλτιστο βάθος. Σε αυτήν την περίπτωση σχηματίζεται μια συσταλτή ρίζα 

σαν κόνδυλος, η οποία παράγεται από τον καινούργιο κορμό, ο οποίος βρίσκεται 

πάνω από τον μητρικό και ο οποίος στη συνέχεια έλκεται ισχυρά προς τα κάτω καθώς 

ο παλιός κορμός μαραίνεται και η σαρκώδης ρίζα συστέλλεται. Οι ρίζες παράγονται 

στο σημείο γύρω από την επιφάνεια της ουλής της βάσης του κορμού και είναι και 

αυτές περιορισμένης διάρκειας. Το φυτό έχει μία υπόγεια ωοθήκη της οποίας η 

προέκταση, μήκους 9-10 cm, αποτελεί τον στύλο. Το πάνω μέρος του στύλου 

χωρίζεται σε τρία νημάτια (2.5 cm) τα οποία περιέχουν τα στίγματα. Κάθε φυτό έχει 

ένα και μοναδικό στύλο διαχωρισμένο σε τρία νημάτια χρώματος κίτρινου, 

πορτοκαλί ή κόκκινου. Τα είδη Crocus έχουν βαθιά πράσινα φύλλα με μεσαία 

ράβδωση η οποία ασπρίζει. Τα φύλλα τους εμφανίζονται μαζί με το άνθος ή λίγο 

αργότερα (Κουλακιώτης 2009, Χρυσάνθη 2010). 
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Εικόνα 1.1.1. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του φυτού Crocus sativus. 

Ως καρύκευμα, το σαφράν έχει αρκετά μεγάλο κόστος γεγονός που αποδίδεται 

στις απαιτητικές διεργασίες συλλογής και ξήρανσης των στύλων. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι για παραγωγή ενός γραμμαρίου ζαφορά χρειάζονται περίπου 150-200 στύλοι. Ο 

κόκκινος ελληνικός κρόκος κατατάσσεται στην καλύτερη ποιότητα κρόκου στον 

κόσμο και πολλοί τον αποκαλούν «κόκκινο χρυσό». Η ποιότητα του κρόκου 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέρος όπου καλλιεργείται, αλλά κυρίως από τον 

τρόπο επεξεργασίας. 

Ο γνήσιος κρόκος πωλείται μέσα σε τενεκεδένια δοχεία και φιάλες και 

συνήθως αποθηκεύεται σε σκοτεινά σημεία. Η Ελλάδα εξάγει κρόκο διαθέτοντας 

σχεδόν το 100% της παραγωγής σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. 

Σήμερα, κυκλοφορούν στο εμπόριο πολλά υποκατάστατα κρόκου και πολύ συχνά 
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γίνονται νοθείες. Ο πραγματικός κρόκος έχει υπόπικρη γεύση και ελαφρά ιωδιώδες 

άρωμα. Πολύτιμο μπαχαρικό, ο κρόκος δίνει μια ιδιαίτερη γεύση και χρώμα στο 

φαγητό, στα ροφήματα, στην ποτοποιία, στην τυροκομία κ.ά. 

Χρησιμοποιείται για την πικάντική του γεύση κυρίως στα ζυμαρικά, στο ρύζι, 

στο κοτόπουλο, στα τυροκομικά προϊόντα, στο κρέας καθώς και σε διάφορα 

θαλασσινά. Αποτελεί σημαντικό υλικό της βιομηχανίας τροφίμων, της 

ζαχαροπλαστικής και της καπνοποιίας. Η χρωστική ικανότητα των στύλων του 

αποδίδεται στα καροτενοειδή (Κουλακιώτης 2009, Χρυσάνθη 2010). 

1.1.Ιδιότητες του κρόκου 

Ο Διοσκουρίδης αναφέρει ότι ο κρόκος διαθέτει χωνευτικές, διουρητικές, 

μαλακτικές και αφροδισιακές ιδιότητες, τα ροφήματά του έχουν ευεργετική δράση 

στα εσωτερικά όργανα, ενώ ανακατεμένος με γλυκό κρασί προστατεύει από τη μέθη. 

Σήμερα, πολλές από τις παραδοσιακά αποδεκτές ιδιότητες του κρόκου, όπως η 

αντισηπτική της στοματικής κοιλότητας, η αντισπασμωδική και η χωνευτική 

επικυρώθηκαν πειραματικά, προέκυψαν όμως και νέοι τομείς θεραπευτικής 

εφαρμογής του. Έχει επιβεβαιωθεί ότι τα στίγματα του κρόκου 

1. Διαθέτουν ισχυρές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιθρομβωτικές και 

αγγειοδιασταλτικές δράσεις (Zheng et al. 2007). 

2. Αναστέλλουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων (Serafini et al. 2002, 

Devasagayam et al. 2004, Chryssanthi et al. 2011). 

3. Βελτιώνουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες και ιδιαίτερα τη μνήμη (Papandreou et al. 

2011). 

4. Προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από εκφυλιστικές νόσους (Papandreou et al. 

2006, Akhondzadeh et al. 2011). 

5. Βοηθούν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης (Akhondzadeh Basti et al. 2007). 
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6. Έχουν αντιχοληστερινική δράση (Velioglu et al. 1998). 

7. Ευεργετικές ιδιότητες για το στομάχι (Robards et al. 1999). 
 

1.2.Η Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση 

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών (Intergrated 

Pest Management – IPM), σύμφωνα με τους Smith and Reynolds (1966), είναι ένα 

σύστημα αντιμετώπισης εχθρών, στα πλαίσια κάποιων συγκεκριμένων 

περιβαλλοντολογικών συνθηκών και της δυναμικής πληθυσμών του εχθρού το οποίο 

χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές κατά τον πλέον 

εναρμονιζόμενο τρόπο και επιτυγχάνει τη διατήρηση του πληθυσμού του εχθρού 

κάτω από αυτόν που δύναται να προξενήσει οικονομική ζημία στην καλλιέργεια 

(Λυκουρέσης, 1995). 

Είναι δηλαδή, μια οικολογικά βασισμένη στρατηγική αντιμετώπισης εχθρών 

των καλλιεργειών που στηρίζεται κυρίως σε φυσικούς παράγοντες θνησιμότητας 

όπως είναι οι φυσικοί εχθροί και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και αναζητεί να 

εφαρμόζει τακτικές οι οποίες να μην διαταράσσουν ή να διαταράσσουν όσο γίνεται 

λιγότερο αυτούς τους παράγοντες. 



 6 

 
Διάγραμμα 1.2.1: Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Εχθρών 

 

1.3. Η Βιολογική Αντιμετώπιση των Εντόμων 

Γενικά 

Η Βιολογική Αντιμετώπιση ορίζεται ως η δράση των φυσικών εχθρών των 

επιβλαβών εντόμων (παρασιτοειδή, αρπακτικά, παθογόνα)(Steinhaus 1949, 1956, 

1964,DeBach 1971, 1974VandenBoschetal.1982, VanDriescheκαι Bellows 1996, 

Katsoyannos 1996)Διακρίνεται σε Φυσική Βιολογική Αντιμετώπιση (δράση των 

φυσικών εχθρών χωρίς παρέμβαση του ανθρώπου) και σε Εφαρμοσμένη Βιολογική 

Αντιμετώπιση (δράση των φυσικών εχθρών μετά την ενεργό παρέμβαση του 

ανθρώπου). Η Εφαρμοσμένη Βιολογική Αντιμετώπιση διακρίνεται σε Διαχείριση 

Πληθυσμών (εκτροφή, πολλαπλασιασμός και εξαπόλυση ιθαγενών φυσικών εχθρών) 

(DeBach 1971, 1974, Van den Bosch et al.1982, Van Driesche και Bellows 1996, 

Katsoyannos 1996) και σε Κλασική Βιολογική Αντιμετώπιση (εισαγωγή και 
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διαχείριση πληθυσμών εξωτικών φυσικών εχθρών και χρήση μικροβιακών 

σκευασμάτων) (Εικόνα 2.0.1.) (Katsoyannos 1996). 

 

Εικόνα 1.3.0.1.: Βιολογική Αντιμετώπιση (Katsoyannos, 1996). 

Οι βιολογικές μέθοδοι προστασίας των καλλιεργειών, στις οποίες 

συμμετέχουν οι φυσικοί, εχθροί (παρασιτοειδή, αρπακτικά, παθογόνα)παρουσιάζουν 

μεγάλη εξειδίκευση, δεν έχουν καμμία υπολειμματική δράση και δρουν με πολλούς 

τρόπους. Εξάλλου, πολλά από τα βιολογικά μέσα μετά την πρώτη εφαρμογή τους 

υπεισέρχονται αυτόματα στο φυτικό περιβάλλον. Οι μέθοδοι αυτές είναι πολλές και 

άλλες αναφέρονται στη χρησιμοποίηση ωφέλιμων ή ακάρεων που έχουν την 

ικανότητα να παρασιτούν ή να καταβροχθίζουν τα επιβλαβή έντομα ή ακάρεα, ενώ 

άλλες αναφέρονται στη χρησιμοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών και ιών που 

προκαλούν ασθένειες στα έντομα. 

1.3.1. Φυσικοί εχθροί των επιβλαβών εντόμων  

Όπως αναφέρθηκε οι φυσικοί εχθροί των επιβλαβών εντόμων είναι τα 

παρασιτοειδή, τα αρπακτικά και τα παθογόνα. 

Βιολογική Καταπολέμηση  
(η δράση των φυσικών εχθρών των επιβλαβών εντόμων) 

 

ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
(Φυσική Βιολογική 

Καταπολέμηση): 
(δράση των φυσικών 

εχθρών χωρίς παρέμβαση 
του ανθρώπου) 

 
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
Βιολογική Καταπολέμηση: 

(δράση των φυσικών εχθρών μετά 
την ενεργό παρέμβαση του ανθρώπου) 

 
 
 

 

    

 
 
 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ: 

εκτροφή, πολλαπλασιασμός και 
εξαπόλυση ιθαγενών φυσικών 

εχθρών 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΛΑΣΙΚΗ Βιολογική 
Καταπολέμηση: 

εισαγωγή και διαχείριση 
πληθυσμών (εκτροφή, 

πολλαπλασιασμός, 
εξαπόλυση) εξωτικών 
φυσικών εχθρών και 
χρήση μικροβιακών 

σκευασμάτων 
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1. Ο θηρευτής ή άρπαγας ή αρπακτικός οργανισμός (predator) σκοτώνει 

και τρώει άλλους οργανισμούς, που αποτελούν γι’ αυτόν το θήραμα, ή, 

όπως αλλιώς αποκαλείται, τη λεία του (prey)(DeBach 1971, 1974). Εάν 

θελήσουμε να εξετάσουμε την πληθυσμιακή σχέση που έχει ένα είδος 

θηρευτή με το είδος που αποτελεί τη λεία του, βλέπουμε ότι υπάρχουν 

τρεις ακραίες περιπτώσεις. Εκτός από αυτές μεσολαβεί και ένα φάσμα 

από ενδιάμεσες περιπτώσεις, οι οποίες καλύπτουν την κάθε πιθανή 

μεταξύ τους πληθυσμιακή αλληλεπίδραση: 

• Ο θηρευτής περιορίζει σε πολύ χαμηλά επίπεδα τον πληθυσμό του 

θηράματός του, μετά μειώνεται ο δικός του πληθυσμός, από 

έλλειψη τροφής, τότε ο πληθυσμός του θηράματος αυξάνεται από 

έλλειψη θήρευσης κοκ. Σε αυτή την περίπτωση οι πληθυσμοί 

εμφανίζουν εντονότατες διακυμάνσεις. (Ισχυρά περιοριστικός 

θηρευτής). 

• Ο θηρευτής διατηρεί τον πληθυσμό του θηράματος σε ένα 

περίπου σταθερό επίπεδο και έτσι έχει και ο ίδιος ένα περίπου 

σταθερό πληθυσμιακό μέγεθος. (Ρυθμιστικός θηρευτής). 

• . Ο θηρευτής δεν έχει ούτε ισχυρή περιοριστική, ούτε ρυθμιστική 

δράση. 

2. Παρασιτοειδή έντομαδεν σκοτώνουν τον οργανισμό με τον οποίο 

τρέφονται, ο οποίος αποκαλείται ξενιστής (host). Πιθανόν σε έντονη 

μορφή παρασιτισμού, ο ξενιστής οργανισμός να πεθάνει από την 

εξάντληση ή την υψηλή συγκέντρωση τοξινών από το σίελο των 

παρασίτων του, αλλά αυτός ο θάνατος δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη 

διατροφή των παρασιτικών οργανισμών, είναι κάτι μάλλον ανεπιθύμητο 

και γι’ αυτούς. (De Bach 1971, 1974) 



 9 

Για τη σωστή άλλα και έγκαιρη χρήση των φυσικών εχθρών χρειάζεται καλή 

γνώση α) της βιολογίας των φυτών, β) του βιολογικού κύκλου των εχθρών και γ) των 

ανταγωνιστών των εχθρών (βιολογία, που και πως διαχειμάζουν, κ.α.).  

Οι κατηγορίες των φυσικών εχθρών διαφέρουν σημαντικά στην βιολογία και 

συμπεριφορά τους και ως εκ τούτου στην ικανότητα να ελέγξουν τον πληθυσμό των 

εχθρών. Εξαρτώμενα από την φυσική τους οικολογία, παρασιτοειδή και αρπακτικά 

είναι άλλοτε γενικά ή ειδικά. Τα γενικά παρασιτούν ή «αρπάζουν» μια ποικιλία 

κατηγοριών οι οποίες δεν είναι συγγενείς βιοσυστηματικά. Τα αρπακτικά, επειδή 

σκοτώνουν την λεία τους αμέσως, τα περισσότερα από αυτά είναι γενικά. Τα γενικά 

παρασιτοειδή προτιμούν ένα συγκεκριμένο στάδιο αναπτύξεως των ειδών που θα 

παρασιτήσουν. Σπουδαία γενικά παρασιτοειδή τα οποία έχουν μελετηθεί ευρέως στον 

αγρό αλλά χρησιμοποιούνται και στην προστασία των αποθηκευμένων προϊόντων 

είναι τα παρασιτοειδή ωών του γένους Trichogramma( Hymenoptera) 

(Trichogrammatidae), όπως και το παρασιτοειδές Υμενόπτερο Habrobracon (= 

Bracon) hebetor (οικ Braconidae). Το τελευταίο παρασιτεί τα ατελή στάδια σχεδόν 

όλων των Λεπιδοπτέρων. 

Οι φυσικοί εχθροί επίσης δεν είναι πάντα εύκολα διαθέσιμοι στην αγορά ενώ 

ταυτόχρονα θεωρείται πολυδάπανη τόσο η εκτροφή τους όσο και η εξαπόλυσή τους. 

Οι αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο αλλά και σε κόστος (όπου υπάρχουν), σε 

συνδυασμό με την όχι πάντα μεγάλη αξιοπιστία των εφαρμογών αυτών θα πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την κατάστρωση ενός σχεδίου αντιμετωπίσεως των 

εχθρών των καλλιεργειών. (DeBach 1971, 1974, Jacques 1981,Van den Bosch et al. 

1982, Jahn et al. 2007). 

3. Παθογόνο είναι πληθυσμοί μικροοργανισμών(μύκητες, βακτήρια, ιοί) 

που μπορούν να διεισδύσουν στο σώμα-ξενιστή να προκαλέσει 



 10 

νόσοκαι θάνατο στο ξενιστή. (Στα παθογόνα των αρθροπόδων 

κατατάσσονται και ορισμένα είδη νηματωδών.) 

Η παθογένεια η οποία προκαλείται από τους μικροοργανισμούς δεν είναι ίδια 

σε όλα τα έντομα και διαφέρει ακόμα και σε κάθε στάδιο του εντόμου. Συνήθως είναι 

μεγαλύτερη στα νεαρά στάδια του εντόμου, ιδιαίτερα στο στάδιο της 

προνύμφης(Steinhaus 1949, 1956, 1964). 

Το σημείο εισόδου ή ανάπτυξης ενός παθογόνου διαφέρει, ανάλογα με το 

έντομο και το εκάστοτε παθογόνο. Συνήθως η είσοδος των παθογόνων γίνεται από 

την στοματική οδό, ενώ οι μύκητες έχουν τη δυνατότητα να εισβάλλουν στον ξενιστή 

τους από το επιδερμάτιο του εντόμου (Ferron 1978, 1981, Jackson et al. 2000).  

 

 

Εικόνα 1.3.1.1.: Σημεία εισόδου των παθογόνων μικροοργανισμών στο έντομο 

 

1.3.2.Εντομοπαθογόνοι ιοί 

Οι ιοί είναι μικρότατα σωματίδια, υποχρεωτικά ενδοκυτταρικού τύπου που το 

μέγεθος τους συνήθως κυμαίνεται από 0.01 μm μέχρι και 15 μm (Lacey και Brooks, 

1997). Αποτελούνται από τμήμα που περιέχει μία ή και περισσότερες έλικες μόνο 
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D.N.A ή μόνο R.N.A και από ένα περίβλημα πρωτεϊνικής φύσεως. Δεν είναι 

μικροοργανισμοί κυτταρικού τύπου, αλλά χαρακτηρίζονται ως έμβια όντα, αφού 

μπορούν να αναπαράγονται και να φέρουν μια γενετική πληροφορία, το μηχανισμό 

αναπαραγωγής του νουκλεϊνικού οξέος. 

Πολλές αναφορές παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ιολογία 

των εντόμων, το ενδεχόμενο ανάπτυξης των ιών ως μέσα μικροβιακού ελέγχου και 

τους περιορισμούς ή τις προφυλάξεις πάνω στη χρήση των οργανισμών αυτών 

(Cameron 1973, Cantwell 1974a, Summers et al. 1975, Kurstak1982, Granados και 

Federici 1986a, Fuxa και Tanada 1987). 

Ένα έντομο, μετά την προσβολή του από έναν ιό παρουσιάζει μειωμένη 

δραστηριότητα για κάποιο χρονικό διάστημα, μέχρι να επέλθει ο θάνατος. Αν και δεν 

προκαλούν οξεία και άμεση θνησιμότητα, πολλές φορές οι ιοί προκαλούν δραματικές 

μειώσεις στον πληθυσμό των ξενιστών τους (Steinhaus 1949, 1956, 1964). 

Μεταχρωματισμοί, λύσεις ιστών, δημιουργία κηλίδων, ακόμα και αποσύνθεση 

ολόκληρου σώματος του εντόμου είναι τα συνήθη σημεία που εμφανίζονται, ανάλογα 

φυσικά με το είδος του ιού και του εντόμου (Lacey και Brooks 1997). 

Οι ιοί εξαρτώνται από τα κύτταρα του ξενιστή για να αναπαραχθούν. 

Διακρίνονται σε δυο κατηγορίες ή αθροίσματα: 

• Σε αυτούς που σχηματίζουν μέσα στα κύτταρα του ξενιστή τους σωμάτια 

εγκλεισμού πρωτεϊνικής σύστασης που περικλείουν τους ιούς (Maramorosch 1968a, 

Cantwell 1974a). 

• Στους ιούς χωρίς προστατευτικά εγκλειστικά σωμάτια δηλαδή τους 

«ελεύθερους ιούς» (Cantwell 1974a). 

• Ανάλογα με τη μορφή των προστατευτικών σωματίων (πολυεδρώσεις) 

διακρίνονται σε ιούς πρωτοπλασματικής ή πυρηνικής πολυέδρωσης 
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(Maramorosch1968a, Cantwell, 1974a). 

Στις πρωτοπλασματικές πολυεδρώσεις οι ιοί είναι σφαιρικοί και προσβάλουν 

κυρίως κύτταρα του εντέρου των προνυμφών των Λεπιδοπτέρων. Στις πυρηνικές 

πολυεδρώσεις οι ιοί που περικλείονται στα κρυσταλλικά σωμάτια έχουν σχήμα 

επιμήκους βακτηρίου και προσβάλλουν τα κύτταρα της αιμολέμφου, του λιπώδους 

ιστού και της υποδερμίδας. Ακόμη μπορούν να προσβάλλουν τον πυρήνα των 

κυττάρων του πεπτικού σωλήνα(Cameron, 1973, Cantwell, 1974a, Summers et al., 

1975, Kurstak 1982, Granados και Federici, 1986a, Fuxa και Tanada, 1987). 

Εκτός από τα Λεπιδόπτερα μπορούν να προσβληθούν από ιούς πυρηνικών 

πολυεδρώσεων και είδη των Υμενοπτέρων όπου η προσβολή εμφανίζεται στο 

επιθήλιο του μεσεντέρου. Τέλος, στην Οικογένεια Baculoviridae έχουμε τις ιώσεις με 

τα προστατευτικά εγκλειστικά σωμάτια που έχουν σχήμα κοκκίου και περικλείουν 

ένα ή σπανιότερα δύο ιούς σε σχήμα επιμήκους βακτηρίου. Οι ιώσεις αυτές 

ονομάζονται κοκκιώσεις (Granulosis) και η παθογένεση παρατηρείται στο τμήμα των 

κυττάρων της αιμολέμφου ή του λιπώδη ιστού των Λεπιδοπτέρων και των 

Κολεοπτέρων μεταξύ πρωτοπλάσματος και πυρήνα(Cameron 1973, Cantwell 1974a, 

Summers et al. 1975, Kurstak, 1982, Granados και Federici 1986a, Fuxa και Tanada, 

1987). 

Τα κρυσταλλικά σωμάτια των πολυεδρώσεων διακρίνονται εύκολα στο 

μικροσκόπιο διότι έχουν διάμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 0,5μm και 15μm, ενώ 

εκείνα των κοκκιώσεων μόλις που διακρίνονται, αφού έχουν μέγεθος 0,2-0,5μm. Οι 

ιοί των πυρηνικών πολυεδρώσεων (NPV) και των κοκκιώσεων (GV) έχουν πυρηνικό 

οξύ DNA, ενώ αυτοί των κυτταροπλασματικών πολυεδρώσεων RNA 

(Maramorosch1968a, Fuxa και Tanada, 1987). 

Οι ιοί έχουν την ιδιότητα να μεταδίδονται μέσω ενήλικων μορφών των 
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εντόμων στους απογόνους τους, αν και μερικοί έχουν αναφερθεί ότι μεταδίδονται και 

μέσω των ωών. Για να εμφανισθούν τα συμπτώματα της ίωσης απαιτείται ένα 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 4 ήμερες, ενώ εκτός από τις προνύμφες είναι 

δυνατόν να εμφανιστούν συμπτώματα και σε ενήλικα έντομα (Maramorosch 1968a, 

Fuxa και Tanada, 1987). 

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήμερα μόνο δύο σκευάσματα, το Carpovirusine 

2000 SC και το Madex SC, που περιέχουν τον ιό CpGV και συνιστώνται για την 

καταπολέμηση της καρπόκαψας Cydia (Laspeyresia) pomonella. Στο εξωτερικό 

κυκλοφορούν περισσότερα εμπορικά σκευάσματα ιών (π.χ. Adoxophyes orana GV, 

Spodoptera exigua MNPV, Lymantria dispar MNPV, Mamestra brassicae MNPV 

κ.α.). 

1.3.3. Εντομοπαθογόνα βακτήρια 

Τα βακτήρια αποτελούν τον πιο πολυπληθή τύπο μικροοργανισμών που έχουν 

δράση παθογόνο στα έντομα και επομένως δεν εκπλήσσει λοιπόν το γεγονός ότι 

μεγάλος αριθμός από τους μικροοργανισμούς αυτούς μπορεί να τους προκαλέσει 

μολύνσεις σε μεγάλο εύρος σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες συνθήκες (Cantel 

1974a, Pierce et al. 2001). Οι πρώτες μελέτες πάνω στις μικροβιακές ασθένειες των 

εντόμων έγιναν από το Metchnikoff το 1879 στο Κολεόπτερο Anisoplia austriaca το 

προσβλήθηκε από το Bacillus salutarius.Την ίδια περίοδο,οι μελέτες στο 

μεταξοσκώληκα έκαναν προφανή τη σημασία των βακτηριακών ασθενειών και ήδη 

επιχειρήθηκε η χρήση των μικροοργανισμών για την καταπολέμηση των εντόμων-

εχθρών.Το 1911,ο d’Herelle απομόνωσε ένα βακτήριο από το Schistocerca pallens 

Thumb,που το ονόμασε Coccobacillus acridiorum και χρησιμοποίησε καλλιέργειες 

αυτού του βακτηρίου για την καταπολέμηση στην Αργεντινή και στην Τυνήσια 

(Steinhaus 1949, Cantel 1974a). 
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Τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί οι οποίοι 

πολλαπλασιάζονται με διαίρεση. Τα εντομοπαθογόνα βακτήρια είναι σε γενικές 

γραμμές, όμοια με τα υπόλοιπα βακτήρια, όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά 

τους. Από τους υπόλοιπους μικροοργανισμούς ξεχωρίζουν κυρίως λόγω του πολύ 

μικρότερου μεγέθους τους, της τάξης των 0.5 – 50 μm (Steinhaus 1949, Pierce et al. 

2001). Το σχήμα τους ποικίλει ανάλογα με το είδος, συναντώνται μεμονωμένα ή σε 

αλυσίδες και μπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά κατά Gram και αερόβια ή 

αναερόβια (Lacey και brooks,1997).   

Τα βακτήρια διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 

• Στα παθογόνα για ορισμένα έντομα και κάτω υπό ορισμένες συνθήκες  

• Στα υποχρεωτικά παθογόνα 

Στα πρώτα υπάγονται ορισμένα είδη του γένους Pseudomonas, που όταν 

εισέλθουν δια της στοματικής οδού στον εντερικό σωλήνα του εντόμου, διαπερνούν 

στην συνέχεια τα εντερικά τοιχώματα, εισέρχονται στην αιμολέμφο και προκαλούν 

σηψαιμία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης και τα βακτήρια του γένους 

Aerobacter και Enterococcus, τα οποία απαντώνται στο περιεχόμενο του εντερικού 

σωλήνα των εντόμων και είναι δυνατόν αν προκαλέσουν τοπικές λύσεις του 

επιθηλίου του εντέρου (Burgesκαι Hurst 1977). 

Στην δεύτερη κατηγορία υπάγονται τα βακτήρια εκείνα που σχηματίζουν κατά 

το στάδιο της σπορογονίας κρυστάλλους τοξίνης, οι οποίοι διασπώμενοι ενζυματικά 

στον εντερικό σωλήνα του εντόμου δρουν τοξικά γι’ αυτό. Οι κρύσταλλοι αυτοί δεν 

είναι βλαβεροί για άλλες μορφές ζωής, γεγονός που καθιστά τα κρυσταλλογόνα αυτά 

βακτήρια πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά. Τουλάχιστον 120 είδη εντόμων είναι 

ευαίσθητα στα κρυσταλλογόνα βακτήρια, αν και παρατηρούνται διαφορές όσον 

αφορά τις αντιδράσεις στην τοξίνη ανάλογα με το είδος του εντόμου. Ο 
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προσδιορισμός της δράσης του βακτηρίου για κάθε είδος απαιτεί εκτεταμένες 

έρευνες. 

Γενικά, τα έντομα που είναι προσβεβλημένα από βακτήρια παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην κίνηση, μειωμένη όρεξη, στοματικές και εντερικές εκκρίσεις. Μετά 

το θάνατο το σώμα (ειδικά των προνυμφών) σκουραίνει γρήγορα παίρνοντας καφέ ή 

μαύρο χρώμα. Γίνεται εντελώς υδαρές και αλλοιώνεται σε μεγάλο βαθμό το σχήμα 

του. Τελικά το σώμα του εντόμου ξηραίνεται εντελώς. Σε ένα νεκρό ή ετοιμοθάνατο 

έντομο εξαιτίας κάποιας βακτηριολογικής ασθένειας, αν εξετάσουμε τους ιστούς του 

θα διαπιστώσουμε την έντονη παρουσία των ευθυνόμενων για το θάνατο βακτηρίων 

(Steinhaus 1949, 1956, 1964, Pierce et al. 2001). 

Πολλά από τα εντομοπαθογόνα βακτήρια δεν είναι αρχικά θανατηφόρα για τα 

έντομα-ξενιστές και μπορούμε να εντοπίσουμε σημεία και συμπτώματα σε ζώντα 

έντομα (Puszaietal. 1991). Τέτοια παραδείγματα είναι η προσβολή εντόμων της 

οικογένειας Scarabaeidae (Coleoptera) από Bacillus popilliae (milky disease) και από 

Seratia entomophila (Honey disease) (Lacey και brooks 1997). Η διάκριση πολλές 

φορές μιας βακτηριολογικής προσβολής σε έντομα γίνεται από το χρώμα το οποίο 

αποκτά το νεκρωμένο σώμα τους (Burgesκαι Hurst 1977) 

Ο Bacillus thuringiensis αποτελεί το σημαντικότερο ίσως εκπρόσωπο των 

εντομοπαθογόνων βακτηρίων απομονώθηκε για πρώτη φορά από τον γερμανό 

ερευνητή Berliner το 1911, από προνύμφες του εντόμου Anagasta kuiehniella.Το 

ονόμασε τον Bacillus thuringiensis, μετά τη γερμανική Θουριγγία πόλη όπου ο 

σκώρος βρέθηκε. 

Αερόβιο, σποριογόνο-κρυσταλλοφόρο, θετικό κατά Gram βακτήριο. Στο 

στάδιο της σπορογονίας το βακτηριακό κύτταρο μετατρέπεται σε σποριάγγειο όπου 

μέσα εκτός από το σπόριο σχηματίζεται και ένας πρωτεϊνικός κρύσταλλος. Η 
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πρωτεϊνική σύσταση του κρυστάλου είναι διαφορετική για κάθε ορότυπο. Οι 

κρύσταλλοι αποτελούν το σημαντικότερο ταξινομικό κριτήριο για την αναγνώριση 

ενός βακτηρίου σαν Bacillus thuringiensis. 

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις κρυσταλλικές πρωτεΐνες βρίσκονται σε 

μεγάλα πλασμίδια (15–120 Md) (Lereclus et al. 1982).αν και έχουν σημειωθεί θέσεις 

πάνω στο χρωμόσωμα. Η κάθε θέση που έχει προσδιοριστεί αντιστοιχεί σε μια 

υπεύθυνη τοξίνη. Οι υπεύθυνες τοξίνες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Burges 

1982): 

1. Στην πρώτη κατηγορία η υπεύθυνη τοξίνη είναι η πρωτεΐνη (P1) με 

μοριακό βάρος 130kb, παράλληλα στη πρώτη κατηγορία ανήκει μια 

δεύτερη πρωτεΐνη (P2) με μοριακό βάρος 66kb που είναι τοξική 

Λεπιδόπτερα (CryIAa, CryIAb, CryIAc)(Bacillus thuringiensis subsp 

kurstaki).(Rukmini et al. 2000, Huang et al. 2002) 

2. Στην δεύτερη ομάδα αντιστοιχούν οι πρωτεΐνες που είναι τοξικές σε 

Δίπτερα με μοριακό βάρος από 25 – 140 kb (Bacillus thuringiensis 

subsp israelensis). 

3. Στην τρίτη ομάδα αντιστοιχεί τοξίνη που δρα εναντίον των 

κολεπτέρων με μοριακό βάρος 66kb(CryIIIA and CryIIIBb) (Bacillus 

thuringiensis subsp tenebrionis) (Krieg 1983). 

4. Στην τετάρτη ομάδα η υπεύθυνη τοξίνη με μοριακό βάρος 130kb δρα 

εναντίον Διπτέρων και Λεπιδοπτέρων. 

Όταν οι κρυσταλλικές πρωτεΐνες καταποθούν από ευαίσθητες προνύμφες 

διαλυτοποιούνται στο μεσέντερο λόγω του αλκαλικού περιβάλλοντος (pH 8-12). Η 

τοξίνη μετατρέπεται σε μια ενεργοποιημένη μορφή μέσω δράσης των πρωτεασών του 

μεσεντέρου, οι οποίες διασπούν την τοξίνη σε μικρότερα, ανθεκτικά στις πρωτεάσες 
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τμήματα. Η τοξίνη κατευθύνεται στις επιφανειακές πρωτεΐνες της μεμβράνης των 

επιθηλιακών κυττάρων του μεσεντέρου οπού και προσδένεται σε επιφανειακό 

κυτταρικό υποδοχέα. Η τοξικότητα του βακίλου εξαρτάται από την αναγνώριση 

υποδοχείς, βλάβη στο έντερο από την τοξίνη που εμφανίζεται μετά τη σύνδεση σε 

έναν υποδοχέα. Κάθε είδος εντόμου διαθέτει διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που 

θα ταιριάζει μόνο ορισμένες πρωτεΐνες τοξίνη, όπως μια κλειδαριά με ένα κλειδί 

(Luthy και Ebersold, 1981, Knowles και Ellar 1987). 

Η επίδραση της τοξίνης είναι γρήγορη. Μέσα σε λίγα λεπτά επέρχεται 

παράλυση του στομάχου και των μασητικών οργάνων του εντόμου σαν αποτέλεσμα 

έχει την αναστολή της πρόσληψης τροφής. Το επιθήλιο του μεσεντέρου υφίσταται 

φούσκωμα απολέπιση και κατάρρευση. Ιστολογικές δομικές αλλαγές λαμβάνουν 

χώρα. Η περατότητα του μεσεντέρου αλλάζει, αυξάνεται η συγκέντρωση των ιόντων 

K+ και Na+ στην αιμολέμφο, αυξάνεται το pΗ στην αιμολέμφο και μειώνεται στο 

μεσέντερο, αυξάνεται η απορρόφηση της γλυκόζης και μειώνεται η απορρόφηση του 

ATP, αυξάνεται η κατανάλωση του O2 και περιορίζεται η κανονική μεταφορά του 

ιόντος K+

Τα πρώτα πειράματα στο αγρό έγινα από τον Husz το 1929 για το έλεγχο του 

λεπιδόπτερου Ostrinia nubilalis στο αραβόσιτο(Tanada και Kaya 1993).  

. Έτσι τα κύτταρα αρχίζουν να διογκώνονται και να υφίστανται 

κόκκιοποίηση. Ο πυρήνας διογκώνεται , το ενδοπλασματικό δίκτυο αποκτά δομή και 

μορφή ομοιάζουσα με κενοτόπιο και τα κύτταρα υφίστανται λύση, καταλήγοντας σε 

εκτεταμένες ζημίες στο μεσοεντερό και τελικά οδηγεί στο θάνατο της προνύμφης 

(Mohd – Seller και Lewis 1981).  

Επίσης μια κατηγορία βακτηρίων είναι οι ρικέτσιες, οι οποίες συναντώνται σε 

ευρύ φάσμα εντόμων, μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσουν 

αξιοπρόσεχτες μολύνσεις σε ορισμένους πληθυσμούς. Έχουν πολύ μικρό μέγεθος 
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(0.2-0.6μm) και σχήμα ραβδοειδές, είναι αρνητικές κατά Gram, μοιάζουν με 

βακτήρια και συμπεριφέρονται ως ιοί. Είδη του γένους Rickettiella και Wolbachia 

είναι εντομοπαθογόνα και η παρουσία τους έχει αναφερθεί σε Κολεόπτερα, Δίπτερα, 

Λεπιδόπτερα, Ορθόπτερα και άλλες τάξεις εντόμων (Steinhaus 1949, 1956, 

1964,Pierce et al. 2001). 

 

Εικόνα1.3.3.1.ΕπίδρασητουεντομοπαθογόνουβακτηρίουBacillus thuringiensis subsp kurstaki 

σεπρονύμφηλεπιδοπτέρου. 
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1.3.4.Εντομοπαθογόνοινηματώδεις 

Οι νηματώδεις τυπικά δεν είναι μικροβιακά στοιχεία, αλλά κυλινδρικοί 

πολυκύτταροι σκώληκες. Όντας σχεδόν μικροσκοπικοί σε μέγεθος χρησιμοποιούνται 

όπως τα υπόλοιπα μικροβιακά εντομοκτόνα. Η συμβίωση εντόμων και νηματωδών 

δεν είναι πάντα θανατηφόρος για το έντομο, καθότι σε αρκετές περιπτώσεις οι 

νηματώδεις τρέφονται δίχως να παρεμποδίζουν τις ζωτικές λειτουργίες του εντόμου 

(Welch 1963). 

Οι εντομοπαρασιτικοί ή οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις προσβάλλουν έντομα 

από όλες τις τάξεις, αρκεί σε κάποιο στάδιο του βιολογικού τους κύκλου (κατά 

προτίμηση ως προνύμφες) να βρίσκονται επί ή εντός του εδάφους (Steinhaus 1949). 

Οι νηματώδεις μπορούν να δράσουν ως παράσιτα σε οποιοδήποτε ή και σε όλα τα 

στάδια του βιολογικού τους κύκλου, ενώ κάποιοι νηματώδεις εμφανίζονται ως 

παράσιτα για μια γενιά και στις επόμενες γενιές ζουν ελεύθεροι. 

Οι εντομοπαθογόνοι ή οι εντομοπαθογόνοι νηματώδεις προσβάλλοντας το 

εσωτερικό του εντόμου, προκαλούν μουμιοποίηση. Τα έντομα που παρασιτούνται από 

είδη των Steinernematidae και Heterorhabditidae αποκτούν κόκκινο, πορτοκαλί ή 

γαλακτόχρωμο μεταχρωματισμό ο οποίος οφείλεται στην παρουσία και την δράση 

των συμβιούντων βακτηρίων (Enterobacteriaceae) (Lacey και Brooks 1997).Τα είδη 

των πιο πάνω οικογενειών καταφέρνουν, εξαιτίας της συμβίωσης αυτής, να 

θανατώνουν πιο γρήγορα τους ξενιστές τους (Kleespies et al. 1989). 

Έντομα εδάφους και νερού τα οποία θανατώνονται από νηματώδεις 

αποσυντίθονται γρήγορα ενώ συχνά οι νηματώδεις απομακρύνονται από το νεκρό 

έντομο καθιστώντας δύσκολη την παρατήρηση για προσβολές νηματωδών. (Nickle 

και Welch 1984, Kleespies et al. 1989). 
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Εικόνα1.3.4.1.: Εντομοπαθογόνος νηματώδης του είδους Steinernema spp (Burgas 1981, 1998, Menti 

et al. 2000) 

Ιδιότητες εντομοπαθογόνων νηματωδών: 

• Μπορούν να σκοτώσουν τα έντομα μέσα σε 24-48 ώρες (πιο γρήγορα από ότι 

οι εντομοπαρασιτικοί νηματώδεις) (Kleespies et al. 1989, Burgas 1981, 1998). 

• Έχουν ευρεία κλίμακα ξενιστών που περιλαμβάνει την πλειοψηφία των 

τάξεων και οικογενειών των εντόμων (Menti et al.1997, 2000, 2003) 

• Μπορούν να καλλιεργηθούν σε μεγάλη κλίμακα πάνω ή μέσα σε τεχνητό 

στερεό ή υγρό υπόστρωμα (Menti et al.1997, 2000, 2003) 

• Σχηματίζουν ένα ανθεκτικό μολυσματικό στάδιο το οποίο μπορεί να 

αποθηκευτεί για μεγάλες χρονικές περιόδους, να εφαρμοστεί με τους συμβατικούς 

τρόπους και να παραμείνει στο φυσικό περιβάλλον(Burgas 1981, 1998, Menti et al. 

1997, 2000, 2003). 

• Το μολυσματικό στάδιο είναι ανθεκτικό στα περισσότερα αγροχημικά, 
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γεγονός που επιτρέπει την χρήση τους σε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

(Hajek et al. 2007).  

• Τα έντομα δεν φαίνεται να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα (Hajek et al. 2007). 

• Τα φυτά  και τα θηλαστικά δεν επηρεάζονται(Hajek et al. 2007).  

 

1.3.5. Εντομοπαθογόνα πρωτόζωα 

Όσα είδη παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον για καταπολέμηση εντόμων 

έχουν κατά την ζωή τους ένα ανθεκτικό στάδιο, εκείνο της σπορίωσης. Στις πλείστες 

περιπτώσεις το στάδιο αυτό είναι και το μολυσματικό. Το έντομο μολύνεται κατά 

κανόνα καταπίνοντας τα πρωτόζωα, ορισμένα όμως είδη πρωτόζωων μπορεί να 

μεταδοθούν από την μητέρα έντομο στα τέκνα δια του ωαρίου (Cantel 1974a). 

Λιγότερο συχνή, αλλά όχι σπάνια, είναι η είσοδος του πρωτόζωου από οπές ωοτοκίας 

παρασιτικών υμενοπτέρων. Οι κυρίως προσβαλλόμενοι ιστοί και όργανα είναι το 

λιπόσωμα, οι σωλήνες Malpighi και το εντερικό επιθήλιο. Η προσβολή καταλήγει σε 

κυττόλυση (Brooks 1971).  

Μειονεκτήματα που περιορίζουν την πρακτική χρησιμότητα των πρωτόζωων 

είναι η ευπάθεια τους στο υπεριώδες φως, αλλά προπαντός η μικρή τους 

εντομοπαθογόνος δύναμη και η μάλλον αργή δράση τους. Επίσης η αναπαραγωγή 

τους για εμπορική χρήση είναι εξαιρετικά δύσκολη, μιας και δεν αναπαράγονται σε 

τεχνητά υποστρώματα (Steinhaus 1949). 

Οι μικροοργανισμοί αυτοί έχουν ένα πολύπλοκο βιολογικό κύκλο. 

Δημιουργούν ασθένειες, όπως η Νοζεμίαση και έχουν μεγάλη διάρκεια εξέλιξης μέσα 

στο έντομο. Συνήθως τα εντομοπαθογόνα πρωτόζωα αναπαράγονται στα κύτταρα του 

εντόμου. Πάντως ως αποκλειστικά παράσιτα, τα πρωτόζωα απαιτούν ζωντανούς 

ξενιστές (έντομα ή κύτταρα) για να αναπαραχθούν (Bell και Harmalle, 1980). 
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Μεταδίδονται δια στόματος, αλλά τις περισσότερες φορές μεταφέρονται από 

γενιά σε γενιά μέσω των ωών ή ανάμεσα στα θηλυκά και αρσενικά ενήλικα σε 

φυσικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, το πρωτόζωο Nosema plodiae μπορεί να μεταδοθεί, 

εκτός από την φυσική πορεία μόλυνσης και μέσω των ωών και μέσω θηλυκού-

αρσενικού εντόμου (Kellen και Lindegren 1971). 

Τα συμπτώματα και τα παθολογικά αποτελέσματα που εμφανίζουν οι 

μολύνσεις των πρωτόζωων σε έντομα, ποικίλλουν σημαντικά. Οι Kellen και 

Lindegren (1973a) για παράδειγμα, απέδειξαν μία φλεγμονή που παρουσίαζαν 

προνύμφες λεπιδοπτέρων ύστερα από την επίδραση του Nosema invaders. Η σοβαρή 

αυτή φλεγμονή περιλάμβανε έναν εγκλεισμό σε κάψα, των αιμοκυττάρων των 

μολυσμένων περιοχών με αποτέλεσμα τη διόγκωση του σώματος των προνυμφών. 

Σε περαιτέρω έρευνες τους οι Burkholder και Dicke (1964), παρατήρησαν ένα 

κιτρινοπράσινο φθορίζον υλικό του εντόμου Trogoderma glabrum (Herbst) το οποίο 

είχε μολυνθεί από το πρωτόζωο Mattesia trogodermae. Το παθογόνο αυτό φάνηκε 

κάτω από το υπεριώδες φως. Τέλος, πολλές εργαστηριακές καλλιέργειες πρωτόζωων 

αποδεικνύουν μεγάλη επιβίωση και αναπαραγωγή τους σε πολλά είδη εντόμων. 

Εκτός από το γεγονός ότι προκαλούν θνησιμότητα σε διάφορα στάδια των 

μολυσμένων εντόμων, η μόλυνση από το πρωτόζωα μπορεί να επιμηκύνει το χρόνο 

ανάπτυξης των εντόμων, να μειώνει την επιβίωση τους στο στάδιο του ενηλίκου, να 

αυξάνει τις παραμορφώσεις των ακμαίων και να καταστρέφει την αναπαραγωγή 

(Brooks 1971). 

Στην Ευρωπαϊκή αγορά κυκλοφορούν σκευάσματα από δύο είδη πρωτόζωων 

της κατηγορίας Microsporidium. Το ένα περιέχει το Nosema locustae και 

χρησιμοποιείται με επιτυχία κατά της ακρίδας Locusta migratoria σε σχετικά μεγάλες 

λιβαδικές εκτάσεις στη Δ. Αφρική, Ινδία, Β. και Ν. Αμερική, ψεκαζόμενο από αέρος, 
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αλλά και σε δημόσια και ιδιωτικά πάρκα όπου η χρήση συνθετικών εντομοκτόνων 

είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητη (Τζανακάκης 1995). Το δεύτερο περιέχει το Vairimorpha 

necatrix και χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των λεπιδοπτέρων (Copping, 

2001). 

Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με την διάρκεια ζωής των 

εντομοπαθογόνων πρωτόζωων μέσα στις αποθήκες. Ο Ashford (1970) απέδειξε ότι τα 

σπόρια των πρωτόζωων ήταν σταθερά για τρείς μήνες σε θερμοκρασία 15οC ή ακόμα 

και 30ο

Δύο χρόνια αργότερα, ο Μilner (1972, 1973) ανέφερε ότι τα σπόρια του 

Nosema whitei δεν παρουσίασαν καμία αξιοπρόσεκτη απώλεια στην ζωτικότητα τους 

ακόμα και ύστερα από δεκαπέντε μήνες στην αποθήκη σε θερμοκρασία 4

C ενώ από τον τρίτο μήνα μέχρι τον ένατο παρατηρήθηκε μια μείωση στην 

μολυσματικότητα τους, ιδιαίτερα στην υψηλή θερμοκρασία (Τζανακάκης 1995). 

οC. Η 

θερμοκρασία κατά την αποθήκευση μελετήθηκε, τέλος και από τους Nara et al. 

(1981), όπου διαπιστώθηκε επιβίωση ακόμα και στους -19ο

1.3.6. Εντομοπαθογόνοι μύκητες 

C. 

1.3.6.1. Γενικά 

Οι μύκητες, αυτές οι μικρές μικροβιακές μονάδες φυτικού χαρακτήρα που δεν 

περιέχουν χλωροφύλλη, υπόσχονται ευρεία χρησιμοποίηση στις βιολογικές 

αντιμετωπίσεις. Περισσότερα από 400 είδη παθογόνων μυκήτων έχουν απομονωθεί 

από έντομα, αλλά μέχρι σήμερα ένας μικρός αριθμός τους έχει αξιοποιηθεί ως 

βιοεντομοκτόνα, εξαιτίας της εξάρτησής από υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον 

και της έλλειψης γνώσεων σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

τοξικότητά τους (Cameron 1973, Cantel 1974a, Gillespieκαι Claydon 1989, Roberts 

και Hajek 1992, ZZ Li et al. 2002, Hajek et al. 2007, Zimmermann 2007). 

Στη μειωμένη αξιοποίησή τους, συμβάλλουν και οι τοξίνες που παράγουν 
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αυτά τα παθογόνα και που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και τα ζώα. 

Επιπλέον, μερικοί μύκητες είναι πολύ απαιτητικοί ως προς την καλλιέργειά τους και 

παρουσιάζουν δυσκολίες για τη μαζική παραγωγή τους, ενώ όσοι είναι εύκολο να 

καλλιεργηθούν, εμφανίζουν εξασθένηση ύστερα από μακροχρόνια παραγωγή με 

τεχνητά μέσα (Gillespie και Claydon 1989, Roberts και Hajek 1992).. 

Από τα διάφορα είδη εντόμων, τα πιο ευπαθή σε μυκητολογικές μολύνσεις, 

είναι τα Λεπιδόπτερα (προνύμφες), από τα Ημίπτερα (και ειδικότερα από τα 

Homoptera) οι αφίδες, είδη που ανήκουν στις Οικογένειες Cicadidae και Coccidae, 

από τα Υμενόπτερα τα Vespoidea, από τα Κολεόπτερα είδη της οικογένειας 

Scarabeidae και από τα Δίπτερα είδη του γένους Hylemyia και τα κουνούπια (Warui 

και Kuria 1983, Stleger et al. 1992, Pingel και Lewis 1996, Vandenberg et al. 1998, 

Tefera και Pringle 2003, 2004, Ownley 2004, Hajek et al. 2007) . 

Αντίθετα με τους ιούς, τα βακτήρια και τα μικροσπορίδια  τα οποία πρέπει να 

καταποθούν και να μολύνουν μέσω του εντέρου το έντομο, οι μύκητες σχεδόν πάντα 

μολύνουν τον έντομο-στόχο με απευθείας διάτρηση του εξωσκελετού (Roberts 1981, 

Hajek και St. Leger 1994, ZZ Li et al. 2002, Zimmermann 2007). Συχνά οι μύκητες 

εξαρτώνται πολύ από το περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά τα αρχικά στάδια μόλυνσης. 

Έτσι, οι πιο σημαντικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εκδήλωση ασθένειας από 

τα παθογόνα αυτά, είναι η θερμοκρασία και η υγρασία. Η σχετική υγρασία 

περιβάλλοντος στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι πολύ αυξημένη, 

δηλαδή, μεγαλύτερη από 85-90%, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική δράση των 

εντομοπαθογόνων μυκήτων(Cameron 1973, Cantel 1974a, Roberts 1981, Gillespie 

και Claydon 1989, Roberts και Hajek 1992, Zimmermann 2007). 

Όταν ένα έντομο προσβληθεί από ένα μύκητα παθογόνο, ο μύκητας αυτός 

διαπερνά την επιδερμίδα και αναπτύσσει σιγά-σιγά στο εσωτερικό του εντόμου το 
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μυκήλιο του, κατακλύζοντας έτσι όλους τους ιστούς και με τις τοξίνες που παράγει, 

έχει σαν αποτέλεσμα τη θανάτωση του ξενιστή. Στη συνέχεια ο μύκητας εμφανίζεται 

εξωτερικά με μυκήλιο και επανθίσεις και παρατηρούνται στην επιδερμίδα του 

εντόμου κονιδιοφόροι από τους οποίους γίνεται η διασπορά του παθογόνου (Gillespie 

και Claydon 1989, Roberts και Hajek 1992, Hajek και St. Leger 1994). Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι μύκητες εντοπίζονται σε συγκεκριμένα όργανα του ξενιστή τους, 

όπως για παράδειγμα οι μύκητες Massospora cicadinaκαι  Strongwellsea castrans 

που απαντώνται μόνο στην κοιλιακή χώρα των ενήλικων εντόμων (Poinar 1977). 

Πίνακας 1.3.6.1.1.: Τάξεις και μερικά είδη εντομοπαθογόνων μυκήτων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΥΚΗΤΩΝ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ 

Α. Entomophthorales ΦΥΚΟΜΥΚΗΤΕΣ 

-Entomophthoraspp., Zoophthoraspp., Erynia spp. 

-Massospora (M.cicadina), Conidiobolus spp. 

 

Blastocladiales 

-Coelomomyces spp. (C. stegomyiae, C. tamaniensis, παθογόνακουνουπιών) 

 

Lagenidiiales 

-Lagenidium giganteum( παθογόνοκουνουπιών) 

Β. Ascosphaerales  ΑΣΚΟΜΥΚΗΤΕΣ 

-Bettsiasp. 

-Ascophaera (παθογόναμελισσών) (A. apis) 

Myriangiales  

-Myriangium spp.(παθογόνα Coccoidae) 

Sphaeriales 

-Cordycepsspp. 

-Torrubiellaspp. 

-Hypocrellaspp. 
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Γ. Moniliales ΑΤΕΛΕΙΣ ΜΥΚΗΤΕΣ 

-Beauveriaspp.(B.bassiana, παθογόνο πολλών είδών εντόμων),(B. tenella=B. bronchgiarti) 

(παθογόνο του Melolonthamelolontha). 

-Metarhizium (M.robertsii) [παθογόνοτουAnisopliaeaustiaca (Scarabaeidae)] 

-Nomuraea (= Spicaria) (N. rileyi) (παθογόνοτουTrichoplusiani κ.α Noctuidae) 

-Paecilomyces 

-Hirsutella (H. thompsonii) (παθογόνοτουακάρεωςPhyllocoptuta oleivora) 

-Culicomyces clavosporus 

-Verticillium lecanii 

-Tolypocladium cylindrosporum 

Sphaeropsidales 

-Aschersonia (A. aleurodis) (παθογόνοτων Aleurodidae) 

 

1.3.6.2.Σπόρια 

 Οι εντομοπαθογόνοι μύκητες μολύνουν τον ξενιστή τους με κονίδια. Νερό, 

ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας απαιτούνται για την επιτυχή 

βλάστηση του σπορίου και την ανάπτυξη του. Η βλάστηση του κονιδίου και η 

συμπεριφορά του βλαστικού σωλήνα φαίνεται να παρουσιάζουν ομοιότητες μεταξύ 

των Entomophtorales. 

 Η βλάστηση του κονιδίου οδηγεί είτε στην δημιουργία δευτερογενών κονιδίων 

είτε στην δημιουργία ενός η περισσοτέρων βλαστικών σωλήνων. Ο βλαστικός 

σωλήνας (germtube) που δημιουργείται διατρυπά απευθείας το δερμάτιο της 

επιδερμίδας του εντόμου. 

Το δερμάτιο είναι μία πολύ σύνθετη δομή συντιθέμενη από πρωτεΐνες, χιτίνη 

και λιπαρά οξέα (Hackman, 1974). Αποτελείται από δυο στρώματα το επί-επιδερμίδιο 

(epicuticle)και το επιδερμίδιο (procuticle). Τα κονίδια του εντομοπαθογονού μύκητα 

που προσκολλούνται στο δερμάτιο του ξενιστή απαιτούν συνήθως 12 – 24 ώρες πριν 

βλαστήσουν. 
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 Μέσα στο σώμα του ξενιστή – εντόμου το παθογόνο πολλαπλασιάζεται με 

τμήματα υφών, βλαστοσπόρια. Σύμφωνά με τους Prasertphon και Tanada(1968), τα 

τμήματα των υφών ποικίλουν σε μέγεθος και σχήμα. 

1.3.6.3. Προσκόλληση - Βλάστηση - Διείσδυση 

 Οι εντομοπαθογόνοι μύκητες είναι μοναδικοί συγκρινόμενοι με άλλους 

μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες σε έντομα – στόχους επειδή οι 

περισσότεροι εισέρχονται από το επιδερμίδιο και όχι μέσω του πεπτικού σωλήνα 

(Hajek et al. 2007). Η μόλυνση ενός εντόμου από εντομοπαθογόνο μύκητα αρχίζει με 

την προσκόλληση των αναπαραγωγικών του δομών στο επιδερμίδιο (Boucias et al. 

1988). Το επιδερμίδιο του εντόμου είναι το πρώτο εμπόδιο που έρχεται σε επαφή είτε 

με τα βιολογικά είτε με τα χημικά εντομοκτόνα. Σχηματίζεται από αρκετές στοιβάδες 

οι οποίες χωρίζονται από έξω προς τα μέσα σε επί-επιδερμίδιο, προ-επιδερμίδιο και η 

επιδερμίδα  

 Το επί-επιδερμίδιο είναι λεπτό (0.1 – 3μm), πολύστοιβο και η κάθε στοιβάδα 

έχει διαφορετική χημική σύσταση και ιδιότητες (Juarezκαι Calderon2006,Pedrini et 

al. 2006). Η εξωτερική στοιβάδα αποτελείται από λιπίδια, είναι υδατοαποθωτική και 

ανθεκτική στην ενζυμική αποικοδόμηση αποτελώντας το κυριότερο εμπόδιο για την 

είσοδο των αποικοδομητικών ενζύμων του μύκητα στο επιδερμίδιο. 

 Η δημιουργία βλαστικού σωλήνα που σχηματίζεται το κονίδιο του μύκητα 

φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση του παθογόνου στο έντομο 

(Wraight et al. 1990, Lu et al. 2008) 

 Διασυνδέσεις δημιουργούνται μεταξύ της εξωτερικής στοιβάδας του επί – 

επιδερμιδίου του ξενιστή και του κυτταρικού τοιχώματος ή και του εξωκυτταρικού 

πλέγματος του μύκητα. Συνακόλουθα, ο παθογόνος μικροοργανισμός αντιδρά στα 
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φυσικό – χημικά «ερεθίσματα» του ξενιστή οδηγούμενος σε ένα ή συνδυασμό των 

παρακάτω σεναρίων 

  1. φτωχή/καλή προσκόλληση 

  2. καλή/φτωχή εκβλάστηση 

  3. αργή/γρήγορη εκβλάστηση 

  4. δημιουργία βλαστικού σωλήνα 

  5. διαφοροποίηση σε απρεσσόριο (appressorium) (Butt, 2002) 

 Τα υδρόφοβα κονίδια προσκολλούνται με μη ειδικό τρόπο, στο επί – 

επιδερμίδιο, ασχέτως αν το έντομο είναι ανθεκτικό ή ευαίσθητο στο παθογόνο 

μύκητα (Boucias et al. 1988). Εντούτοις, η παραγωγή διεισδυτικού βλαστικού 

σωλήνα (penetration germ tube) δε συμβαίνει σε ανθεκτικούς ξενιστές. 

 Η διαδικασία της εκβλάστησης απαιτεί την παρουσία τόσο θρεπτικών 

συστατικών για την δημιουργία βλαστικού σωλήνα όσο και την κατάλληλη υγρασία. 

Εκτός από τις κατάλληλες χημικές συνθήκες, η τοπολογία της επιφάνειας του 

επιδερμιδίου φαίνεται να παίζει ρόλο στην προσκόλληση, την εκβλάστηση και την 

δημιουργία απρεσσορίου (St Leger et al. 1989b, 1991a, b, Butt et al. 1995) 

 Για την βλάστηση των σπορίων του εντομοπαθογόνου μύκητα B.bassiana 

απαιτείται η παρουσία πηγής άνθρακα ενώ μια πηγή αζώτου είναι απαραίτητη για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του μύκητα (Smith και Grula, 1982). 

 Στην περίπτωση του M. robertsii, η παρουσία νερού ενεργοποιεί την πρώτη 

φάση βλάστησης των κονιδίων αλλά η περαιτέρω ανάπτυξη και ο σχηματισμός 

βλαστικού σωλήνα εξαρτάται από εξωγενείς πηγές άνθρακα (Charnley 1990) 

 Σε πολλές περιπτώσεις το επιδερμίδιο του εντόμου περιέχει ενώσεις που 
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λειτουργούν μυκοτοστατικά, εμποδίζοντας την ανάπτυξη των υφών. Επί – επιδερμικά 

λιπίδια, λιπαρά οξέα και φαινολικές ενώσεις του επιδερμιδίου είναι ορισμένες από τις 

ουσίες που έχουν προταθεί ότι δρουν μυκητοστατικά (Smith και Grula 1982, Lecuona 

et al. 1997,Vega et al. 1997). 

 Είναι πιθανό η επιτυχής εκβλάστηση των υφών να εξαρτάται από την 

ικανότητα του παθογόνου μύκητα να παράγει ένζυμα που καταστρέφουν – 

αδρανοποιούν τις μυκοστατικές ή τοξικές ενώσεις του επιδερμιδίου. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι το επιδερμίδιο του εντόμου επηρεάζει την προσκόλληση των σπορίων, 

την εκβλάστηση και διαφοροποίηση των μυκητιακών δομών (Butt et al. 1995, 

Lecuona et al. 1997) 

 Τα περισσότερα κονίδια βλαστάνουν 6 – 18 ώρες μετά, ενώ αυτά που θα 

βλαστήσουν με την πάροδο 24 ωρών θεωρούνται ότι ήταν δευτερογενή η τριτογενή 

κονίδια.  

 Όταν τα κονίδια του μύκητα προσκολληθούν σε υδρόφοβες, σκληρές και 

φτωχές σε θρεπτικά υλικά επιφάνειες, τότε αυτά διαφοροποιούνται σε απρεσσόρια. 

Το μέγεθος και το σχήμα του απρεσσορίου εξαρτάται από το είδος και το στέλεχος 

του μύκητα καθώς και τα χαρακτηριστικά του επιδερμιδίου (Butt etal. 1995).Όλα τα 

στελέχη του είδους M. robertsii παράγουν απρεσσόρια ενώ η ιδιότητα αυτή δεν είναι 

καθολική στα στελέχη του είδους Beauveria. Τα απρεσσόρια των περισσότερων 

μυκήτων παράγουν άφθονη βλέννα που βοηθούν στην προσκόλληση του μύκητα 

κατά τη διάρκεια της διείσδυσης. 

 Φαίνεται να είναι κοινό μεταξύ των μυκήτων οι διεισδυτικές υφές να 

αναπτύσσονται πλευρικά, παράλληλα προς τα ελικοειδή στρώματα διασπώντας την 

ακεραιότητα του δερμάτιου και χωρίζοντας το επί-επιδερμίδιο από το επιδερμίδιο. 

(Mohamed et al. 1978, Brey et al. 1986, Brobyn et al. 1987, Hajek et al. 2007). 
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 Οι βλαστικοί σωλήνες εμφανίζουν δυο τύπους συμπεριφοράς είτε απευθείας 

διείσδυση εντός του δερματίου με μια ακτίνα 30 μμ από το κονίδιο είτε με 

περιφερειακή ανάπτυξη επί της επιφάνειας του δερματίου. Η διείσδυση τις 

περισσότερες φορές λαμβάνει μέρος στην κοιλιά και σε μικρότερη έκταση από τον 

θώρακα και σε καμία περίπτωση από κεφάλι ή από άλλα σωματικά άρθρα. 

 Οι διεισδυτικές βλαστικές υφές δεν εμφανίζουν απρεσσόρια ούτε σημάδια από 

τομές γύρω από το σημείο διείσδυσης, όμως εκκρίνουν de novo ένα βλεννώδες 

στρώμα που απλώνεται ελαφρά πάνω από δερμάτιο και γύρω από διεισδυτική 

βλαστική υφή σαν θήκη. Η προσκολλητική φύση αυτού του στρώματος παρέχει την 

απαραίτητη μηχανική υποστήριξη κατά την αρχική διείσδυση. Καθώς οι διεισδυτικές 

υφές περνούν διαμέσου του επιδερμιδίου οδηγούν σε αποδιοργάνωση τις εξωτερικές 

και εσωτερικές στοιβάδες του δερματίου. 

 Κατά την φάση της διείσδυσης μια ημιδιαφανής ζώνη ανάμεσα στον βλαστικό 

σωλήνα και στην επιδερμίδιο γίνεται εμφανής γεγονός που υποδηλώνει ενζυματική 

ιστόλυση. 

1.3.6.4. Αναγνώριση Ξενιστή – Πορεία της μόλυνσης. 

 Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο ένας παθογόνος μύκητας αναγνωρίζει τον 

ξενιστή δεν είναι ξεκάθαρος. Στην περίπτωση των φυτοπαθογόνων μυκήτων έχει 

μήπως παρατηρηθεί ότι ο μύκητας παράγει ένα ειδικό μόριο (elicitor) το οποίο 

ανιχνεύεται από μεμβρανο συνδεόμενους υποδοχείς του κυττάρου ξενιστή. Αυτή η 

σύνδεση ενεργοποιεί το σχηματισμό ειδικών προϊόντων τα οποία με τη σειρά τους 

επάγουν την παραγωγή ενζύμων από το παθογόνο που επιτίθεται στο κυτταρικό 

τοίχωμα (Butt, 2002). Αντίστοιχο τρόπο δράσης φαίνεται να υιοθετούν και οι 

εντομοπαθογόνοι μύκητες. 

Επίσης έχουν στην διάθεση τους μια πολύπλοκη σειρά μηχανισμών που τους 
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επιτρέπει να ξεπεράσουν τους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή. Οι μηχανισμοί αυτοί 

στηρίζονται κυρίως στα ενζυμικά συστήματα που βοηθούν το παθογόνο να 

διαφοροποιήσει την δομική ακεραιότητα του ξενιστή και τοξίνες που αναστέλλουν 

επιλεκτικές διαδικασίες ή ενζυμα ή ρυθμιστικά συστήματα του ξενιστή. Οι αιτίες που 

οδηγούν συνήθως στον θάνατο του ξενιστή του ξενιστή 

1. Η καταστροφή ιστών 

2. Οι τοξίνες 

3. Η προκαλούμενη εξ αιτίας του μύκητα ασιτία 

 Στην αναγνώριση των ξενιστών συμμετέχουν γονίδια και προϊόντα 

εξειδικευμένων γονιδίων παθογένειας του μύκητα καθώς και γονίδια ανθεκτικότητας 

του ξενιστή. Όταν αναγνωριστεί σήμα από τον παθογόνο μύκητα, επάγεται η 

ανάπτυξη και η διαφοροποίηση του ενώ ταυτόχρονα οι τοξικές ουσίες που 

παράγονται οδηγούν στο θάνατο του εντόμου – ξενιστή (Hajek et al. 2007). 

 Οι εντομοπαθογόνοι μύκητες περιέχουν ένα πολύπλοκο σύστημα 

σηματοδότησης ( περιλαμβάνει G πρωτεΐνες, υποδοχείς, κινάσες και δευτερογενείς 

μηνύτορες) που ρόλο έχει την αναγνώριση του ξενιστή και την επαγωγή σύνθεσης 

των καταλλήλων αποικοδομητικών ενζύμων (Butt2002). Τα υδρολυτικά ένζυμα 

πιθανά να απελευθερώνουν σηματοδοτικά μόρια και να καταστρέφουν 

μυκητοστατικές ενώσεις. Η είσοδος του παθογόνου στο εσωτερικού του εντόμου – 

ξενιστή καταλήγει στην αποδιοργάνωση των φυσιολογικών λειτουργιών του (Hajek et 

al. 2007). 

 Το τελικό αποτέλεσμα τέτοιων πολύπλοκων διεργασιών καθορίζει τη 

συμβατότητα μύκητα – ξενιστή καθώς και την ταχύτητα με τη οποία οι 

εντομοπαθογόνοι μύκητες εισέρχονται στην αιμολέμφο και προκαλούν το θάνατο στο 

έντομο. 
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 Όταν ο μύκητας φθάσει στην αιμόκοιλο, αναπτύσσει λεπτότοιχες μόνο- ή 

πολυκύτταρικες υφές. Ορισμένες φορές τα σφαιρικά – ωοειδή εκβλαστήματα 

αναφέρονται σα βλαστοσπόρια. Κατά τη διάρκεια της φάσης εποικισμού ο μύκητας 

πρέπει να αντιμετωπίσει την ανοσολογική απόκριση του εντόμου – ξενιστή γι αυτό 

παράγει δευτερογενείς μεταβολίτες (κυκλοδεψιπεπτιδια, κυκλοσπορίνες, 

δεστρουξίνες) που φαίνεται να καταστέλλουν την κυτταρική και χημική άμυνα του 

έντομου (Vilkinsckas et al. 1997a,Gillespie et al. 2000,Vey et al. 2001) και ο μύκητας 

θα ολοκληρώσει τον κύκλο του σχηματίζοντας εξωτερικά κονιδιοφόρους οι οποίοι 

συνήθως εμφανίζονται από αδύνατα ή εξασθενισμένα σημεία του εντόμου (Humber. 

1991). 

1.3.6.5. Εμπορικά μικροβιακά σκευάσματα με βάση μύκητες 

Ο πιο μελετημένος μύκητας είναι ο B. bassiana, ένα παθογόνο πολλών 

γεωργικών εντόμων. Όμως, ένας μικρός αριθμός ερευνών έχει διεξαχθεί μέχρι 

σήμερα, σχετικά με τους εντομοπαθογόνους μύκητες που καταπολεμούν διάφορα 

έντομα. 

Συγκεκριμένα, οι Ferron και Robert 1975, απέδειξαν την ευαισθησία του 

εντόμου Acanthoscelides obtectus (Say) σε αρκετούς μύκητες, συμπεριλαμβανομένου 

και τους B .bassiana, B. tenella, M. robertsii και I. fumosorosea. Εντούτοις, η 

δυνατότητα αυτών των οργανισμών ως μέσα μικροβιακού ελέγχου δεν 

προσδιορίστηκε. Οι Davis και Smith (1977), αντίθετα ασχολήθηκαν με τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν ορισμένοι μύκητες, ώστε η 

παραγωγή των διαφορετικών τοξικών μεταβολιτών τους να συμβάλλει στην ανάπτυξη 

και το θάνατο των εντόμων στόχων. 

Ύστερα από αυτές τις μελέτες, ένα πλήθος ακόμη, μυκήτων έχει απομονωθεί 

και δοκιμάζονται στα εργαστήρια. Εκτός από το Beauveria bassiana, τα παθογόνα 
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εκείνα που έχουν κριθεί ως κατάλληλα για βιολογική καταπολέμηση μέχρι τώρα είναι 

τα Lecanicillium (Verticillium) lecanii και Metarhizium robertsii (Bischoff et al. 

2009).  

Κατά τον Γιαμβριά (1991), κυκλοφορούν λίγα παρασκευάσματα που έχουν ως 

βάση εντομοπαθογόνους μύκητες. Ένα από αυτά έχει το μύκητα B. bassiana ως 

δραστικό παράγοντα. Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται με τη μορφή των 

βλαστοσπορίων.. 

Το 1976 η Abbott Laboratories ανέπτυξε μέθοδο για την παραγωγή βρέξιμης 

σκόνης με βάση το μύκητα Hirsutella thompsoni με μεγάλη περιεκτικότητα σε 

κονίδια. Τελευταία έχει κυκλοφορήσει στο εμπόριο από την Ολλανδική εταιρία 

Koppert ένα μυκητολογικό παρασκεύασμα το MYCOTAL σε μορφή βρέξιμης σκόνης 

που έχει ως βάση κονιδιοσπόρια του μύκητα Lecanicillium (Verticillium) lecanii και 

έχει δραστική ικανότητα μεγάλη, εναντίον του εντόμου Trialeurodes vaporariorum, 

του γνωστού αλευρώδη των θερμοκηπίων. 

Πολλά από αυτά τα παρασκευάσματα που περιέχουν μύκητες, έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην πράξη με πολύ καλά αποτελέσματα σε διάφορες καλλιέργειες, 

ακόμη και για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας. Έτσι, εκτός από 

το MYCOTAL, αποτελεσματικό εναντίων πολλών αφίδων είναι το VERTALEC με 

βάση το V. Lecanii, ενώ για την καταπολέμηση του βοτρύτη στον φυτοπαθολογικό 

τομέα υπάρχει το βιολογικό σκεύασμα TRICHODEX που περιέχει σπόρια του 

μύκητα Trichoderma harzianum (φυλή Τ39). Τα τρία αυτά βιολογικά προϊόντα, 

κυκλοφορούν σήμερα με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Αν και η βιομηχανική παραγωγή σκευασμάτων με εντομοπαθογόνους μύκητες 

είναι φτωχή, η παραγωγή από κρατικούς φορείς και Ερευνητικά Ιδρύματα, διαφόρων 

μυκητολογικών σκευασμάτων για χρήση σε περιορισμένη έκταση, είναι αρκετά πιο 
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σημαντική, καθώς οι μύκητες είναι ικανότατα παθογόνα για τη μείωση των 

πληθυσμών των επιβλαβών εντόμων καλλιεργειών και η χρησιμοποίησή τους στην 

πράξη έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό στάδιο.  

Στην Ελλάδα κυκλοφορεί μόνο το εμπορικό σκεύασμα του B. bassiana 

(Naturalis SC) για την αντιμετώπιση αφίδων, αλευρωδών και θριπών, το οποίο έχει 

δείξει υψηλή αποτελεσματικότητα και επί άλλων εντομολογικών εχθρών. Επίσης 

κατά το παρελθόν έχουν δοκιμαστεί εμπορικά σκευάσματα του Verticillium lecanii 

(Mycotal, Vertalec) εναντίον αλευρωδών, θριπών, αφίδων και κοκκοειδών με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

Στο εξωτερικό κυκλοφορούν εμπορικά σκευάσματα και άλλων μυκήτων όπως 

του Beauveria brongniartii (=B. tenella) για την αντιμετώπιση κολεοπτέρων 

Scarabeidae, του Lagendium giganteum για την αντιμετώπιση διπτέρων, του M. 

robertsii (Bischoff et al. 2009)για την αντιμετώπιση κολεοπτέρων, λεπιδοπτέρων και 

ισοπτέρων, του M. anisopliae acridium για την αντιμετώπιση ορθοπτέρων, του M. 

robertsii για την αντιμετώπιση του κολεοπτέρου Dermolepida albohirtum 

(Scarabeidae), του M. robertsii strain ICIPE 30 για την αντιμετώπιση ισοπτέρων και 

θυσανοπτέρων, του M. flavoviridae flavoviridae για την αντιμετώπιση του 

κολεοπτέρου Adoryphorus coulonii (Scarabeidae) και του I. fumosorosea για την 

αντιμετώπιση αφίδων, αλευρωδών, θριπών και αραχνοειδών. 

 

1.3.6.6. Παράγωγα μυκύτων –μυκοτοξίνες 

Οι μυκοτοξίνες είναι φυσικά απαντώμενες φυσικές ουσίες, χημικής σύνθεσης, 

που παράγονται από μύκητες που προσβάλλουν φυτικούς ή ζωικούς οργανισμούς. 

Απαντώνται αρκετά συχνά στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο και μπορούν να 

προκαλέσουν τοξικά σύνδρομα. Σε εργαστηριακό επίπεδο έχουν περιγραφεί πάνω 
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από 300 μυκοτόξίνες (Smithetal. 1994). 

Σχεδόν όλες οι συνθέσεις που θεωρούνται μυκοτοξίνες και δοκιμάζονται στα 

έντομα, έχει αποδειχθεί ότι έχουν παρόμοιες επιδράσεις στα περισσότερα, όπως π.χ. 

τη μείωση του βαθμού ανάπτυξης καθώς και μορφολογικές, ιστολογικές και 

αναπαραγωγικές αλλαγές. 

Η σχετική τοξικότητα μιας συγκεκριμένης μυκοτοξίνης ποικίλει σημαντικά 

από έντομο σε έντομο. Ακόμη, η συνύπαρξη διαφορετικών μυκοτοξινών σε φυτικά 

υλικά μπορεί να καταλήξει σε αθροιστικές επιδράσεις σε έντομα που τρέφονται από 

αυτά (Smith et al. 1994). 

Αν και τα έντομα είναι πιθανόν η μόνη ομάδα μικροοργανισμών η οποία φέρει 

μια εκτεταμένη αντίσταση στις μυκοτοξίνες, αρκετά πειράματα έχουν δώσει αρκετά 

καλά αποτελέσματα. 

Μίξη από trichothecens και non-trichothecensses guiterpenes από το Fusarium 

gramineavum, σε χαμηλές μάλιστα συγκεντρώσεις, έχει δείξει ότι μπορεί να 

ενεργήσει εναντίων των Spodoptera fudgiperda (Lepidoptera) και των Heliothis zea 

(Lepidoptera)(Smith et al., 1994). 

Στα ίδια Λεπιδόπτερα, ο συνδυασμός των deoxynivalend (DON) σε 25 mg/g 

με dihydroxycalonetrin (DHCAL) σε 10 mg/g έδειξε σε διάστημα 7 ημερών 

θνησιμότητα 29.3 % στη Spondoptera fudgiperda και 61.5 % στο σκουλήκι του 

καλαμποκιού (Smith et al. 1994). 
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1.3.6.7. Ο Μύκητας Beauveria bassiana 

 

Εικόνα1.3.6.7.1: Ο μύκητας B. bassiana (Balsamo) Vuillenim Capinera – Encyclopedia of Entomology 

2008. 

O μύκητας Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Hypocreales: 

Cordycipitaceae) συνίσταται για την καταπολέμηση της πυραλίδας του καλαμποκιού 

(Ostrinia nubilalis) των αφίδων, των θριπών, των αλευρωδών, των κολεοπτέρων και 

ορισμένων ημιπτέρων (Warui και Kuria 1983, Stleger et al. 1992, Pingel και Lewis 

1996, Vandenberg et al. 1998, Keller et al. 1997, 1999, Tefera και Pringle 2003, 2004, 

Ownley 2004, Liu et al. 2006). Είναι μύκητες κοσμοπολίτικοι, ατελείς, απλοειδείς και 

παραγωγοί βιολογικά ενεργών μεταβολιτών (Ferron et al. 1991). Το όνομα της, το 

πήρε από τον ιταλό εντομολόγο Agostino Bassi, οποίος και την ανακάλυψε το 1835 

ως αίτιο για την άσπρη επίστρωση (μούχλα) που βρέθηκε πάνω στο Bombyx mori 

(Ferron 1981, Stleger et al. 1992, Robertson et al. 2007, Zimmermann 2007). Ο 

πρώτος ταξινομικός χαρακτηρισμός του μύκητα που προκαλούσε την ασθένεια –

white muscardina - δόθηκε από τον Balsamo – Crivelli όταν ονόμασε το παθογόνο 

Botrytis bassiana. Μόλις το 1912 χαρακτηρίστηκε τυπικό είδος από τον Vuillemin 

(Εικ 1.3.6.7.3). 
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Οι μύκητες του γένους Beauveria χαρακτηρίζονται μορφολογικά από 

ελικοειδή συσσωματώματα σφαιρικών έως και φιαλοειδών, κονιδιοφορέων. Το σχήμα 

των κονιδίων μπορεί να είναι σφαιρικό, ελλειψοειδές, νεφροειδές μέχρι και 

κυλινδρικό και το μέγεθος κυμαίνεται από 1,7μm έως 5.5 μm. Ο εντομοφάγος αυτός 

μύκητας εισβάλλει στο σώμα του εντόμου. Τα κονίδια του έρχονται σε επαφή με την 

επιδερμίδα του εντόμου και αφού βλαστήσουν, διαπερνούν την επιδερμίδα και 

πολλαπλασιάζονται μέσα στο σώμα του εντόμου (Hall και Higgens 1982, St leger et 

al. 1992, St leger 1993, Inglis et al 1996; Roditakis et al. 2000, Robertson et al. 2007, 

Lu et al. 2008). Τα κονίδια του μύκητα είναι μονοκύτταρα, απλοειδή και υδρόφοβα 

(Hall και Higgens 1982, Charnley 1984, StLeger et al. 1992, Jeffs και Khachatourians 

1997, Leckie et al. 2002, Quesada-Moraga και Vey 2004, Rehner και Buckley 2005, 

Robertson et al. 2007). Η υψηλή υγρασία είναι απαραίτητη για τον πολλαπλασιασμό 

των κονιδίων και η μόλυνση ολοκληρώνεται μέσα σε 24-48 ώρες αναλόγως της 

θερμοκρασίας (Hall και Higgens 1982, Charnley 1984, Miranpuri και Khachatourians 

1991, St Leger et al. 1992, Jeffs και Khachatourians 1997, Leckie et al. 2002, 

Quesada-Moragaκαι Vey 2004). Το έντομο μπορεί να επιζήσει μέχρι και 3-5 μέρες 

αφού μολυνθεί (Champlinκαι Grula 1979, Charnley 1984). 

Η διείσδυση του εντομοπαθογόνου μύκητα B. bassiana από την επιδερμίδας 

του εντόμου (π.χ., Helicoverpa Zea) πραγματοποιείται με δημιουργία βλαστικού 

σωλήνα αντιθέτως δεν δημιουργεί απρεσσόρια. Μόλις οι βλαστικοί σωλήνες 

διεισδύσουν στα επιδερμικά κύτταρα, τότε ο μύκητας αναπτύσσεται προς την 

κατεύθυνση της αιμολέμφου όπου τα βλαστοσπόρια γίνονται εμφανής σε περίπου 48 

ώρες μετά τη μόλυνση. Το λεπιδόπτερο Heliocoverpa Zea, εμφανίζει πολύ μικρή 

ζημία ιστούς και μετά 60-70 ώρες εμφανίζεται λοίμωξη, όταν το σωματικό λίπος 

εμφανίζει σημάδια φθοράς. Το έντερο και Μαλπιγγειαννοί σωλήνες επηρεάζονται σε 
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6-7 ημέρες, όταν ο θάνατος και η μουμιοποίηση συμβούν. Ωστόσο, το έντερο, οι 

μυείς, αδένες μεταξιού και το τραχειακό σύστημα της προνύμφης μπορεί να 

παραμείνουν ανέπαφα καθόλη την διάρκεια της λοίμωξη. Ο θάνατος είναι πιθανό να 

οφείλεται στη εξάντληση θρεπτικών συστατικών, αφυδάτωση, και / ή από την 

παραγωγή τοξίνης από το μύκητα. 

Ο B. bassiana κατά την ανάπτυξη του εντός του εντόμου παράγει τις τοξίνες 

Μποβερισίνη, Μποβερολίντες (Beauverolides), Μπασσιoνολίντες (Bassionolide) 

καθώς και αντιβακτηριδιακές ουσίες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των 

σαπροφυτικών βακτηρίων ευνοώντας την ανάπτυξη του μύκητα (Hamil 1969, 

Bernardini et al. 1975, Charnley 1984, 1990, Prior 1991, Hajek και Leger 1994, 

Jegorov et al. 1994, Leckie et al. 2002, Quesada-Moraga καιV ey 2004, Isaka et al. 

2005, Rehner και Buckley 2005). Η Μποβερισίνη (Beauvericin) είναι ένα βιοενεργό 

εξαδεπσιπεπτίδιο αποτελούμενο από τρία μόρια N – μέθυλο – D – φενιλαλανινή και 

τρία μόρια 2 – υδροξυισοβαρελλικόοξύ και έχει εντομοκτόνο και αντιμικροβιακή 

δράση και σαν λιπόφιλη έχει τη δυνατότητα της βιοσυσσώρευσης (Hamil 1969, 

Broome et al. 1976, Charnley, 1990, Jegorov et al. 1994, Quesada-Moraga και Vey 

2004, Rehner και Buckley 2005). Οι Μποβερολίντες (Beauverolides) είναι 

κυκλοτετραδεπσιπεπτιδία που περιέχουν γραμμικά και διακλαδισμένα 9 άτομα 

άνθρακα (C9) ή C11

Ο μύκητας αναπτύσσεται ικανοποιητικά στους 20

 – b – υδρόξυοξύ (Charnley 1990, Jegorov et al. 1994, Quesada-

Moraga και Vey 2004, Rehner και Buckley 2005). Η Μπασσιoνολιντή (Bassionolide) 

είναι ένα εντομοκτόνο κυκλοδεπσιπεπτίδιο του οποίου η δομή συντίθεται από 4 

μονάδεςD – aυδρόξυ-ισοβαλεριλίνηL – N – μεθυλόλευκίνη (Hamil 1969, Broome et 

al. 1976, Jegorov et al. 1994, Leckie et al. 2002, Quesada-Moraga και Vey 2004, 

Rehner και Buckley 2005).  

οC – 30oC με άριστους τους 
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25oC - 30oC. Σπόρια παράγονται σε 15 - 35oC ενώ κάτω 10oC και άνω των 35oC δεν 

παράγονται. Διατηρούν δε την βλαστικότητα τους στους 8o

Στην Ευρώπη κυκλοφορούν εμπορικά σκευάσματα όπως τα Naturalis-L, Bio-

power, Botanigard κ.α. Ο μύκητας αυτός δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα ούτε 

δημιουργεί τοξικότητες σε πτηνά, ζώα και ψάρια (Copping 2001)Τa προϊόντα αυτά 

που περιέχουν τα κονίδια του μύκητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους ή σε 

συνδυασμό με άλλα εντομοκτόνα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

μυκητοκτόνα και σε περίπτωση που πρέπει να γίνει εφαρμογή μυκητοκτόνων πρέπει 

να έχουν περάσει 48 ώρες από την εφαρμογή του προϊόντος.  

C για 12 μήνες 

(Champlinκαι Grula 1979, Jeffs και Khachatourians 1997, Robertson et al. 2007). 

Πρόσφατα απομονώθηκε η τέλεια μορφή του μύκητα που προέρχεται από του 

μύκητες του γένους Cordycepes, καταδεικνύοντας ότι ορισμένα είδη Beauveria έχουν 

εγγενές στάδιο (Li et al. 2001, Rehner και Buckley 2005) . 
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Εικόνα1.3.6.7.2.: Ο Βιολογικός κύκλος του εντομοπαθογόνου μύκητα Beauveria bassiana (Vega et al. 

2008. 

 

Εικόνα 1.3.6.7.3. Προσβεβλημένες προνύμφες του εντόμου S.nonagrioides από τον εντομοπαθογόνο 

μύκητα Beauveria bassiana. 
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1.3.6.8. Ο Μύκητας Metarhizium robertsii 

 

 

Εικόνα1.3.6.8 1.: O μύκητας Metarhizium robertsii από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Capinera – 

Encyclopedia of Entomology 2008) 

Ο Metarhizium robertsii (Bischoff et al. 2009) (Metchnikoff) Sorokin 

(Hypocreales: Clavicipitaceae) γνωστός παλαιότερα ως Metarhizium anisopliae var 

anisopliae, είναι ιένα μύκητας που συναντάμε σε ολόκληρο τον κόσμο, αναπτύσσεται 

φυσικά στο έδαφος και προσβάλει διάφορα έντομα λειτουργώντας σαν παράσιτο. 

Απέκτησε το όνομα του όταν το 1879 ο I.I. Mechnikov, τον απομόνωσε από σκαθάρι 

Anisoplia austriaca. Στην συνέχεια τον χρησιμοποίησε για τον έλεγχο του 

κολεοπτέρου Cleonus punctiventris και ο οποίος τελικά το συνέστησε για τη 

Βιολογική αντιμετώπιση των εντόμων (Ferron 1981, Tefera και Pringle 2004, 

Robertson et al. 2007). Το κοινό όνομα με το οποίο αποδίδεται η ασθένεια που 
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προκαλούν οι μύκητες του γένους Metarhizium είναι –green muscardine- εξαιτίας των 

πρασίνων κονιδίων που καλύπτουν τα νεκρά έντομα (Εικ 1.3.6.8.4). 

Έχει αναφερθεί ότι προσβάλει περίπου 200 είδη εντόμων (Robertsκαι Humber 

1981, McCoy et al. 1988, St. Leger 1992, Driver et al. 2000, Roberts και St. Leger 

2004, Tefera και Pringle 2004, Liu et al. 2006, Kabaluk et al. 2007, Robertson et al. 

2007) και άλλων αρθροπόδων. Οι μύκητες του είδους M. robertsii ήταν οι πρώτοι 

παγκοσμίως που χρησιμοποιήθηκαν μαζικά για τον έλεγχο των εντόμων (Robertsκαι 

Humber 1981, McCoy et al. 1988, St. Leger 1992, 1993, Driver et al. 2000). Αν και 

παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας στα έντομα δεν αποτελεί κίνδυνο για τα 

θηλαστικά παρά μόνο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα 

άτομα. Παράλληλα μπορεί να εφαρμοστεί για τον έλεγχο της Μαλάριας (Roberts και 

Humber 1981, McNeil 2005, Robertson et al. 2007, Thomas και Read 2007 a,b, Fung 

et al. 2011), τοποθετώντας δίχτυα κουνουπιών ή φύλλα βαμβακιού βαπτισμένα σε 

διάλυμα νερού που περιέχει κονίδια του μύκητα, στον τοίχο σαν παγίδες .  

 

Εικόνα 1.3.6.8.2.: Βιολογικός κύκλος του μύκητα M.robertsii (http://www.bath.ac.uk/bio-

sci/research/profiles/charnley.html 
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Εικόνα 1.3.6.8.3.: Τρόπος διείσδυσης του μύκητα M.robertsii (Charnley 1984) 

O M.robertsii μπορεί να παραχθεί εύκολα σε ζυμωτήρες όμως το μυκήλιο δεν 

έχει εντομοκτόνο δράση. Αντίθετα τα βλαστοσπόρια και κονίδια είναι βιολογικός 

δραστικά και έχουν την ικανότητα να μολύνουν και να θανατώνουν τον ξενιστή. 

Σύμφωνα με τον Tulloch 1976, ο μύκητας έχει δυο τύπους ανάλογα με το μέγεθος 

των κονιδίων. Ο πρώτος M. robertsii με κονίδια 3,5 – 9,0 μm και ο δεύτερος M. 

robertsii var major με κονίδια 9,0 – 18,0 μm (Milner 1992, Driver et al. 2000). 

Ο μύκητας εισέρχεται από τους πόρους του τραχειακού συστήματος (Suzuki 

et al., 1966, 1970, 1971, Solomon et al. 2002, Chanrley 2003, Wang και Leger 2006 ). 

Μετά το πέρας 18 ωρών εισέρχεται στο εσωτερικό του εντόμου με την μορφή 

απρεσσορίων και παράγει κονίδια που σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο φαίνονται σαν 

μακρές, διακλαδιζόμενες υφές και σχηματίζουν νηματοειδή κελιά (εικ. 1.3.6.8.1.) 

(Milner 1992, Wangκαι Leger 2006). Στους μύκητες του γένους Metarhizium, το 

μυκήλιο αποτελεί τον κύριο τρόπο ανάπτυξης του. Η ραγδαία ανάπτυξη του έχει ως 

αποτέλεσμα το έντομο να γεμίσει μυκήλια (Suzuki et al. 1966, 1970, και 1971, 

Wangκαι Leger 2006, Robertson et al. 2007) τα οποία θα καταστρέφουν τα εσωτερικά 
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όργανά του. Ο M. robertsii τρέφεται από τα λιπίδια που αποτελείται η επιδερμίδα του 

εντόμου. Επίσης είναι ικανός να απελευθερώνει σπόρια υπό χαμηλές συνθήκες 

υγρασίας (μικρότερη από 50%). Επιπλέον μπορεί να παράγει δευτερογενής 

μεταβολίτες δεστρουξίνες (Destruxins), που είναι ουσίες τοξικές για τα έντομα αλλά 

και πρωτεϊνολυτικά ένζυμα που παίζουν σημαντικό παράγοντα στην παθογένεση 

(Suzuki et al. 1966, 1970, και 1971, Screen et al. 2002, Robertson et al. 2007). 

Μάλιστα η δεστρουξίνη Ε θεωρείται μια από τις τοξικότερες ενώσεις σε ένα μεγάλο 

εύρος εντόμων (Butt 2002). Το έντομο μπορεί να επιζήσει μέχρι και 5-15 μέρες 

αφότου μολυνθεί (Chanrley 2003). 

Οι δεστρουξίνες (Destruxins) προκαλούν παράλυση και θάνατο στα έντομα 

όμως λίγα είναι γνωστά γύρω από τον τρόπο δράσης του (Kucera 1980,Gupta et al. 

1989, Krasnoff et al. 1996, Wang και Leger 2006 ). Οι δεστρουξίνες έχουν ένα 

μοναδικό τρόπο δράσης μεταξύ των πεπτιδίων και δεν δρουν κυρίως σαν ιοντοφορείς, 

επάγοντας το σχηματισμό πόρων στις κυτταρικές μεμβράνες ή σαν αναστολείς των 

μιτοχονδριακών ATPασες (Kucera 1980, Krasnoff et al. 1996, Screen et al. 2002, 

Chanrley 2003,Wang και Leger 2006, Robertson et al. 2007, Silva et al. 2009, Fang et 

al. 2010a). Έχουν μια συγκεκριμένη επίδραση στην επιφάνεια του κυττάρου και στα 

μιτοχόνδρια, η οποία εξαρτάται από την παρουσία διαθέσιμου ασβεστίου στο 

εξωτερικό μέσο και μπλοκάρεται από χλωριούχο ασβέστιο, έναν μη ειδικό αναστολέα 

των μεταφορικών ασβεστίων (Kucera 1980, St leger 1992, Dumas et al. 1996, 

Freimoser et al. 2003, 2005, Robertson et al. 2007, Fang et al. 2009). Προκαλούν 

παράλυση στους μυς των λεπιδοπτέρων και οφείλεται σε ασβέστιο – εξαρτώμενη 

αποπόλωση των κυτταρικών μεμβρανών των μυών (Kucera 1980, St leger 1992, 

Sammuels et al. 1998). Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η επίδραση των 

δεστρουξίνων σε κύτταρα στόχους οφείλονται στην πρόσδεση των τοξινών σε μόρια 
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υποδοχείς της μεμβράνης (Kucera 1980, Freimoser et al. 2003, 2005). 

Εάν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, εμφανίζεται μια λευκή μούχλα στο 

κουφάρι του εντόμου που σιγά – σιγά αυξάνεται και σε σύντομο χρονικό διάστημα 

μεταχρωματίζεται σε πράσινη (Tanada και Kaya, 1993, Robertson et al. 2007). 

Μερικά έντομα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς για να περιοριστούν οι 

λοιμώξεις που προκαλούνται από τον M. robertsii. Για παράδειγμα το Schistocerca 

gregaria (η ακρίδα της ερήμου) (Prior και Greathead 1989, Moore e tal. 1992, 

Seyoum 1994, Bateman et al. 1997, Thomas et al. 1997) παράγει αντί-μυκητιακές 

τοξίνες οι οποίες αναστέλλουν την βλάστηση των σπορίων. Επιπλέον ορισμένα είδη 

εντόμων μπορούν να ξεφύγουν από την προσβολή αναπτύσσοντας ταχύτατα ένα νέο 

κέλυφος, πριν τα κονίδια του μύκητα διαπεράσουν την επιδερμίδα (Kucera 1980, 

Ferron 1981, Prior και Greathead 1989, Moore et al. 1992, Seyoum 1994, Bateman et 

al. 1997). 

 

Εικόνα 1.3.6.8.4.: Προσβολή του M. robertsiiσε προνύμφη του εντόμου S.nonagrioides 

Στην υφή ξηρη περιοχή του Καρού στην Νότιο Αφρική, ψεκασμοί του μύκητα 
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πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες χαμηλής σχετικής υγρασίας και υψηλής 

θερμοκρασίας, πέτυχαν σε διάρκεια 2 -3 εβδομάδων να ελέγξουν την καφέ ακρίδα σε 

ποσοστό πάνω από 90% (Price, 1995) 

Το Bioblast είναι μία εμπορική διαθέσιμη μορφή του εντομοπαθογόνου 

μύκητα M. anisopliae που χρησιμοποιείται για το έλεγχο των τερμιτών του γένους 

Reticulitermes spp. Ο μύκητας εφαρμόζεται πάνω στο ξύλο όπου είναι γνωστό ότι οι 

τερμίτες διατηρούν τις στοές τους. Οι τερμίτες που βρίσκονται μέσα στις στοές είναι 

εκτεθειμένοι σε άμεση επαφή με τα κονίδια του μύκητα. Παράλληλα με αυτήν την 

μέθοδο προκαλούμε  εξάπλωση του παθογόνου μύκητα σε υγιή, μη μολυσμένα άτομα 

της αποικίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο θάνατος επέρχεται σε 4 έως 10 ήμερες 

ανάλογα με την θερμοκρασία.  

1.3.6.9. Ο Μύκητας Isaria fumosorosea 

Το Isaria fumosorosea(Wize) Brown & Smith (Hypocreales: Clavicipitaceae), 

θεωρείται πολύ ελπιδοφόρος βιολογικός παράγοντας για τον έλεγχο βλαβερών 

εντόμων. Το κοινό όνομα με το οποίο αποδίδεται η ασθένεια που προκαλούν οι 

μύκητες του γένους Isaria είναι –pink muscardine- εξαιτίας των ροζ χρώματος 

κονιδίων που καλύπτουν τα νεκρά έντομα 

Ο μύκητας Isaria fumosorosea παράγει ένα βιοενεργό εξαδεπσιπεπτίδιο 

αποτελούμενο από τρία μόρια N – μέθυλο – D – φενιλαλανινή και τρία μόρια 2 – 

υδροξυισοβαρελλικόοξύ (Briggsetal. 1966, Jegorovetal. 1994). Η Μποβερισίνη 

(Beauvericin)(Shield e tal. 1981, Jegorov et al. 1994) έχει εντομοκτόνο και 

αντιμικροβιακή δράση και σαν λιπόφιλη έχει τη δυνατότητα της βιοσυσσώρευσης. Οι 

απομονώσεις των ειδών Isaria spp. και Fusarium spp. παράγουν υψηλά επίπεδα 

Μποβερισίνης σε σχέση με του μύκητες του είδους Beauveria spp (Shield et al. 1981, 

Stleger 1993, Jegorov et al. 1994, Moretti et al. 1995). Οι Ziska και Wisler (1993), 
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διερεύνησαν τις επιδράσεις της Μποβερισίνης σε προνύμφες του εντόμου Culex 

pipiens. Το επιθήλιο του μεσεντέρου, ο λιπώδης ιστός και οι μυς ήταν περισσότερο 

επηρεασμένα. Η τοξική επίδραση εστιάστηκε στα μιτοχόνδρια (Briggs et al. 1966).  

Επίσης από I. fumosorosea έχουν απομονωθεί Λευκινοστίνες και Εφαπερτίνες. 

Αυτοί οι δευτερογενείς μεταβολίτες είναι γραμμικά πεπτίδια και εμφανίζουν 

ανασταλτική δράση στα μιτοχονδρική ATPασες καθώς επίσης και αντιμυκητιακές και 

εντομοκτόνες δράσεις (Samson 1974, Shield et al. 1981, Jegorov et al. 1994). Τα 

κονίδια του έρχονται σε επαφή με την επιδερμίδα του εντόμου και αφού βλαστήσουν, 

διαπερνούν την επιδερμίδα και πολλαπλασιάζονται μέσα στο σώμα του εντόμου και 

εισέρχονται στην αιμολέμφο (Altre 2001) . 

Το I. fumosorosea, ακριβώς όπως το B. bassiana, παράγει κονίδια σε στερεό 

υπόστρωμα και βλαστοσπόρια σε υγρό υπόστρωμα (Jegorov et al. 1994).Στην 

Ευρώπη κυκλοφορεί το εμπορικό σκεύασμα PreFeRal με ένδειξη εναντίον του 

Trialeurodes vaporariorum σε τομάτα και αγγούρι. Σε πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν στην ερευνητική μονάδα USDA-ARS (Illinois) διαπιστώθηκε 

ότι τα βλαστοσπόρια βλαστάνουν ταχύτερα και σε μεγαλύτερο ποσοστό στην 

επιδερμίδα του αλευρώδη σε σχέση με τα κονίδια. Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι η 

χρήση των βλαστοσπορίων για την ανάπτυξη των εμπορικών σκευασμάτων θα ήταν 

συμφέρουσα συγκριτικά με τη χρήση των κονιδίων. Διάφορα γεωργικά προϊόντα 

έχουν εξεταστεί ως συστατικά σκευασμάτων και μερικά υπόσχονται τη διατήρηση 

της βιωσιμότητας των βλαστοσπορίων στο πέρασμα του χρόνου. 
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Εικόνα 1.3.6.9.1.: Προσβολή της προνύμφης του λεπιδόπτερου S.nonagrioides από I.fumosorosea 

 

Εικόνα1.3.6.9.2.: Καλλιέργεια I.fumosorosea σε θρεπτικό μέσο 
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1.4. Το έντομο Sesamia nonagrioides 

1.4.1. Ταξινομική θέση του εντόμου 

 Το είδος Sesamia nonagrioides (Lefebvre) (Lepidoptera – Noctuidae) 

περιέγραψε για πρώτη φόρα ο Lefebvre το 1827, δίδοντας του το όνομα Cossus 

nonagrioides. Το 1852, ο Guenne κατατάσσει το έντομο στο γένος Sesamia. Το 1934, 

οι Rocci και Turati αναφερόμενοι στο είδος αυτό το κατατάσσουν στο Sesamia 

vuteria Stoll, δίδοντας σε παρένθεση ως συνώνυμο το nonagrioides, συνωνυμία την 

οποία διευκρινίζει αργότερα ο Μπατζακής (1970). Για το είδος αυτό υπήρχε σύγχυση, 

όσον αφόρα την ταυτότητά του, λόγω των διαφόρων συνωνύμων, μερικά από τα 

οποία αφορούν άλλα είδη του γένους Sesamia. Μετά από συνεχείς αλλαγές το έντομο 

τοποθετήθηκε εκ νέου στο γένος Sesamia από τους Tam και Bowden (1953). 

 Στην Ελλάδα, η πρώτη αναφορά του εντόμου γίνεται από τον Σ. Καλογερέα, 

το 1930 σε κατάλογο εντόμων, τα οποία συνέλεξε κατά το διάστημα 1924 – 27 στη 

Λάρισα. Ενδεχομένως το είδος να προ υπήρχε, αφού ο Rebel (1916) αναφέρει ότι το 

είδος S. cretica βρέθηκε στην Κρήτη από τον συλλέκτη Frivaldskys, που από τον 

Freyer ότι επρόκειτο για το είδος S. hesperica Rbr., συνώνυμο του είδους Sesamia 

nonagrioides. Οι Rocci και Turati (1934) αναφέρουν την ύπαρξη του είδους και στην 

Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να καταγράφουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που 

απαντά. Το 1939a, ο Ισαακίδης σε κατάλογο εντόμων αναφέρει την ύπαρξη άλλου 

είδους του ιδίου γένους και συγκεκριμένα του S. cretica στις περιοχές Άρτας, 

Κωπαΐδας και Μεσολογγίου. Αναφορά του S. cretica, γίνεται επίσης από τον 

Πελεκάση το 1962, σε αντίστοιχο κατάλογο εντόμων της περιόδου 1932 – 1962, 

χωρίς να αναφέρεται η ύπαρξη του S. nonagrioides. 

 Ο Σταυρακής, το 1967 ανέφερε ότι ο κυριότερος εχθρός του αραβοσίτου είναι 

το είδος S. nonagrioides, καταγράφοντας ωστόσο και την ύπαρξη του S. cretica.  
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 Η Αλεξανδρή (1986), αναφέρει ότι κανένα άτομο της S. cretica δεν βρέθηκε 

στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Λάρισας, Λαμίας Κωπαΐδας, Αιτωλοακαρνανίας, 

Ηλείας και Ιστιαίας κατά το 1984. 

 Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί το είδος S. cretica. Όλες 

οι ερευνητικές εργασίες αναφέρονται στο S. nonagrioides. Το έντομο εντοπίζεται στις 

περιοχές της Πελοποννήσου, της Αττικής, Βοιωτίας, Λάρισας, Μακεδονίας και 

Θράκης και η ταξινομική κατάταξη είναι:  

ΚΛΑΣΗ: Insecta 

ΤΑΞΗ: Lepidoptera 

ΥΠΟΤΑΞΗ: Heteroneura 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ: Ditrysia 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ: Heterocera 

ΥΠΕΡΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Noctuidea 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Noctuidae 

ΥΠΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Amphipyrinae 

ΓΕΝΟΣ Sesamia 

ΕΙΔΟΣ nonagrioides 

(Lefebvre) 

 

1.4.2. Περιγραφή του εντόμου 

 Το τέλειο έντομο S.nonagrioides έχει σώμα βραχύ, θώρακα καλυμμένο με 

πυκνές τρίχες και χρωματισμό καστανόχρυσο.Ο θώρακας στα νώτα είναι αρκετά 

χνουδωτός, με τα θηλυκά να παρουσιάζουν εντονότερα αυτή την κατάσταση από ότι 

τα αρσενικά. Τα θηλυκά άτομα είναι κατά κανόνα μεγαλύτερα από τα αρσενικά. Το 

άνοιγμα των πτερύγων είναι 30 – 35 mm στα αρσενικά και 35 – 40 mm στα θηλυκά. 
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Οι εμπρόσθιες πτέρυγες έχουν χρώμα ανοιχτό καστανό, κατά μήκος δε και στο μέσον 

αυτών υπάρχει μία γραμμή με σκούρα καστανή απόχρωση ενώ φέρουν ακαθόριστα 

στίγματα στην επιφάνεια τους (Σταμόπουλος 1999). Στην εξωτερική πλευρά 

ξεχωρίζουν πέντε μαύρα στίγματα, σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Οι οπίσθιες 

πτέρυγες έχουν χρώμα λευκό, αργυρόχροο. Οι κεραίες των αρσενικών είναι 

αμφικτενοειδείς σε όλο τους το μήκος, διακριτικό γνώρισμα του S. nonagrioides σε 

σχέση με το S. cretica, ενώ των θηλυκών, νηματοειδείς. 

 

Εικόνα 1.4.2.1. Αρσενικό ενήλικο του εντόμου Sesamia nonagrioides 

 Η διάρκεια ζωής των τέλειων εντόμων είναι λίγες ημέρες (5 – 12) (Lopezetal. 

2003) και εξαρτάται από μια σειρά βιολογικών και οικολογικών παραγόντων. Τα 

θηλυκά ζουν κατά κανόνα περισσότερο από τα αρσενικά. Όπως συμβαίνει σε όλα τα 

Λεπιδόπτερα της οικογένειας Noctuidae, η έξοδος των τέλειων, η πτήση, η σύζευξη 

και η αναπαραγωγή τους, πραγματοποιούνται την νύχτα. 

  Η ωοτοκία αρχίζει μια ημέρα μετά την σύζευξη. Το θηλυκό γεννά τα αυγά 

του κατά ωομάζες, σε παράλληλες γραμμές. Γεννά 5 – 500 αυγά ανά ημέρα : το 45% 

του συνόλου την πρώτη νύχτα, 25% την δεύτερη και στην συνέχεια το ποσοστό (%) 
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μειώνεται (Αλεξανδρή 1986). Η συνολική παραγωγή των αυγών παρουσιάζει μεγάλη 

διακύμανση, αρχίζοντας από λίγα και φτάνοντας στα 980. Ο Hilal (1978) αναφέρει 

μέσο αριθμό αυγών ανά θηλυκό 440, ενώ η Αλεξανδρή 1986, 709. Η εκκόλαψη των 

αυγών πραγματοποιείται σε 10 ημέρες στους 20 οC και σε 3 – 6 ημέρες σε 30 ο

 Τα αυγά είναι σφαιρικά, διάμετρο 1mm περίπου, πεπλατυσμένα στους πόλους 

και με ραβδώσεις κατά μήκος. Το χρώμα είναι ανοιχτό κίτρινο, εν συνεχεία ροδόχρου 

και τέλος σκούρο καστανό. Τα στάδιο των αυγών διαρκεί 6,5 μέρες, στους 25 

C 

(Θανόπουλος και Τσιτσιπής, 1986) 

ο

 Η Προνύμφη είναι λευκή – λευκορόδινη αλλά και λευκοκίτρινη, φαιά ή 

ρόδινη, ανάλογα με τον ξενιστή ενώ η κεφαλική κάψα και η προθωρακική πλάκα 

έχουν λαμπερό σκούρο καστανό χρώμα. Το μήκος φθάνει τα 30 – 35 mm και στο 

κορμό της διακρίνονται δυο σειρές μαύρων αναπνευστικών στιγμάτων, εκατέρωθεν 

πλευρικά. Η στάση που παίρνει συνήθως η νύμφη είναι κεκαμμένη (Καγκελάρης 

2003) 

C 

(Hilal 1978).Φέρει πολλές ραβδώσεις κατά μήκος και είναι ισχυρά πεπλατυσμένο 

στους πόλους. Το μήκος του είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του. 

 Η νύμφη περιβάλλεται από νήματα, μαζί με τα απορρίμματα της προνύμφης. 

Έχει μήκος περίπου 20 mm και σχήμα ημικυλινδρικό, χρωματισμό ανοιχτό καστανό 

τις πρώτες 2 – 3 ημέρες, στους 25 C (Hilal 1978). Επίσης φέρει δυο κοιλιακά και δυο 

νώταια άγκιστρα στην επιφάνεια της κοιλίας της. Η νύμφη από την οποία θα 

προκύψει το θηλυκό άτομο είναι συνήθως μεγαλύτερη σε μέγεθος από εκείνη που θα 

προκύψει το αρσενικό άτομο. 

 Το τέλειο έντομο εξέρχεται από τη στοά σπάζοντας τους ιστούς, οι οποίοι 

καλύπτουν το άνοιγμα της εξόδου. 
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1.4.3. Βιολογία  

 Το S.nonagrioidesείναι ένα πολυφάγο είδος. Προκαλεί σοβαρές ζημίες κυρίως 

σε είδη της οικογένειας Graminaceae, όπως το καλαμπόκι (Zea mays), ρύζι (Oryza 

sativa), σόργο (Sorghum bicolor), βρώμη (Avenasativa), κεχρί (Panicum spp.), 

ζαχαροκάλαμο (Saccarum officinalis) και λιγότερο συχνά στο σπαράγγι (Asparagus 

officinalis), το βαμβάκι (Gossypium spp.) και σε είδη της οικογένειας Solanaceae 

(Stavrakis 1967,Anonymous 1979,Ζαρταλούδης και συν. 1997, Ntanos και 

Koutroubas 2000, Dimas et al. 2007, Ανδρεάδης και συν. 2007). Έχει επίσης 

αναφερθεί ότι προσβάλλει τη μπανάνα (Musasp.) (Uygun και Kayapinar 1993) και το 

καλλωπιστικό φυτό Streliziareginae(AllsoppκαιSallam 2001). 

 Το S.nonagrioides διαχειμάζει ως αναπτυγμένη προνύμφη σε κατάσταση 

διαπαυσής στα υπολείμματα της καλλιέργειας (στέλεχος, σπάδικες και ριζικό 

σύστημα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους), καθώς επίσης και σε αυτοφυή φυτά της 

οικογένειας Graminaceae (Gillyboeuf 1994, Fantinou et al. 1998b, Allsopp και Sallam 

2001). Πειραματικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε συνθήκες εργαστηρίου, 

οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι στην χώρα μας το έντομο εισέρχεται σε διάπαυση από 

τα μέσα Σεπτεμβρίου (Fantinou et al. 1998b). Η περάτωση της διάπαυσης λαμβάνει 

χώρα νωρίς τον χειμώνα. Στη συνέχεια ακολουθεί μια μεταδιαπαυτική περίοδο, όπου 

το έντομο διατηρείται σε κατάσταση αδράνειας τόσο για την αποφυγή των χαμηλών 

θερμοκρασιών μέχρι το πέρας του χειμώνα (Gillyboeuf 1994) όσο και για την 

επίτευξη συγχρονισμού μεταξύ της εξόδου των ενηλίκων και της εμφάνισης των 

ξενιστών τους. Έτσι, η πρώτη νύμφη εμφανίζεται στα μέσα Μαρτίου (Fantinou et al. 

1998b) και τα πρώτα ενήλικα στις αρχές Απρίλίου (Stavrakis 1967).  

 Ο πληθυσμός τους την εποχή αυτή βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, 

ωστόσο αυξάνεται προοδευτικά, λαμβάνοντας τις υψηλότερες τιμές στα μέσα 
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Σεπτεμβρίου (Τσιτσιπής και συν. 1987). Τα θηλυκά άτομα ωοτοκούν στα νεαρά 

φύλλα, κατά προτίμηση στη εσωτερική επιφάνεια του κολεού (Σταμόπουλος 1999, 

Desantis et al. 2007). Το κάθε θηλυκό άτομο αποθέτει κατά την διάρκεια της ζωής του 

περισσότερα από 100 αβγά κατά μέσο όρο (Tsitsipis, 1990) ενώ στην εκτροφή του Τμ 

Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τα 400 

(παρατήρηση συγγραφέα Απρίλιος 2010).  

 Μετά την εκκόλαψη των αβγών οι νεοκκολαφθείσες προνύμφες τρέφονται 

αρχικά σε βάρος του κολεού, αλλά γρήγορα εισέρχονται στο στέλεχος και 

δημιουργούν στοά. 

 Η προνύμφη του εντόμου νυμφώνεται στο εσωτερικό του στελέχους, αφού 

προηγούμενος ανοίξει μια οπή εξόδου για το νεαρό ενήλικο. Συνήθως ανοίγουν στοά 

στο ύψος των κόμβων του στελέχους, σημείο το οποίο φαίνεται ότι με την σύσταση 

τού ευνοεί την είσοδο των προνυμφών. Την νύχτα, οι προνύμφες μετακινούνται και 

προσβάλλουν το στέλεχος σε άλλα μεσογονάτια. Οι προνύμφες της επόμενης γενεάς 

ή γενεών εντοπίζονται όχι μόνο στο στέλεχος του καλαμποκιού και του σόργου αλλά 

και στους σπάδικες του καλαμποκιού. 
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Εικόνα 1.4.3.1.Σημείο εισόδου της προνύμφη του S. nonagrioidesσε στέλεχος σόργου 

 

Εικόνα 1.4.3.2. Καταστροφή στελέχους σόργου από την προνύμφη του S. nonagrioides 
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1.4.4. Η Γεωγραφική Εξάπλωση του εντόμου 

 Το S. nonagrioides εντοπίζεται στις περισσότερες Μεσογειακές χώρες (Prota, 

1965, Lodos 1981). Εκτείνεται βόρεια μέχρι πλάτους 45ο

 Ειδικότερα στις χώρες της Μεσογείου αναφέρονται οι παρακάτω 

παρατηρήσεις ανά χώρα για το έντομο Sesamia nonagrioides 

, ενώ Νότια έχει αναφερθεί 

και σε περιοχές της Β. Αφρικής: Μαρόκο, Αλγερία, Σενεγάλη, Σουδάν, Ουγκάντα, 

Μαδέρα, Αζόρες, Καναρίους νήσους. (Rocci και Turati, 1934, Tam και Bowden, 

1953). 

1. Στο Μαρόκο, όπως αναφέρει ο Hilal (1978) το έντομο συμπληρώνει 4 γενεές 

το χρόνο σε διαφορετικούς ξενιστές [σε είδη της οικογένειας Graminaceae] 

(Anonymous 1979). 

2. Στην Ισπανία, συμφωνά με τον Delgado de Torres (1930),Moreno (1972)και 

Allsop και Sallam (2001) ο χρόνος εμφάνισης του εντόμου προσδιορίζεται 

από τα μέσα Μαΐου έως τον Σεπτέμβριο, εμφανίζοντας δυο γενεές. 

3. Στην νότια Γαλλία, ο Nepveu (1953) και ο Αnglade (1972) καταγράφει 

εμφάνιση 2 γενεών το χρόνο για το έντομο S. nonagrioides. 

4. Στην Σικελία, ο Nicifora (1964) παρατηρεί την εμφάνιση των πρώτων 

τέλειων κατά το τέλος Μαρτίου, τη δε τελευταίες ωοτοκίες τον Οκτώβριο έως 

τον Δεκέμβριο. 

5. Ανάλογες παρατηρήσεις έγιναν στην Μεσσήνα από τον Marianni (1934), 

στην Σαρδηνία από τον Prota (1965), στο Ισραήλ από τον Rinvay (1963), 

στην Τουρκία από τον Lobos (1981), στο Ιράν από τον Baniabbassi (1981), 

στην Πορτογαλία, στην πρώην Γιουγκοσλαβία και τέλος στην Ιταλία. 

Το S.nonagrioidesείναι ένα πολυκυκλικό είδος. Ο αριθμός των γενεών που 

αναπτύσσεται ετησίως εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την περιοχή. Στην Ελλάδα, 
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στις νοτιότερες περιοχές, η πτήση των ενηλίκων αρχίζει στα μέσα Μάρτιου και 

διαρκεί και τις αρχές Νοεμβρίου, συμπληρώνοντας τέσσερις γενεές (Fantinou et al. 

2008). Στις βορειότερες περιοχές της χώρας, τα ενήλικα της πρώτης γενεάς 

εμφανίζονται στα τέλη Απρίλιου και αφού συμπληρωθούν τρεις και μερικές φορές 

τέσσερις γενεές, η πτήση τους ολοκληρώνεται στις αρχές Οκτωβρίου (Τσιτσιπής και 

συν. 1987). 

 

1.4.5. Ζημία 

Η ζημία που κάνει το έντομο S nonagrioides, ιδιαίτερα στις όψιμες 

(επίσπορες) καλλιέργειες καλαμποκιού είναι πολύ σοβαρή και μπορεί να φτάσει το 

50% της παραγωγής (Προσβολή στο σπάδικα 0 – 50%) (Τσιτσιπής και συν. 1991). Οι 

προνύμφες της πρώτης γενεάς προσβάλουν τα νεαρά φυτά στην βάση του ακραίου 

φύλλου, οπότε παραιτείται μάρανσή του ενώ ζημιώνεται και η κορυφή του φυτού, με 

άμεση συνέπεια την ανάπτυξή πλευρικών στελεχών (Καλαμπόκι και Σόργο) με 

συνέπεια την καθυστέρηση στην ανάπτυξη του φυτού. 

Οι προνύμφες των επόμενων γενεών προσβάλουν ανεπτυγμένα φυτά 

προκαλώντας αυλακώσεις στο στέλεχος, ενώ παράλληλα τρέφονται από την ράχη του 

σπάδικα, τα άνθη και τους σπόρους, το οποίο σαν αποτέλεσμα έχει την μείωση της 

ποσότητας, του βάρους και της ποιότητας του παραγόμενου σπόρου. 

Εκτός από την άμεση ζημία που προκαλεί η προνύμφη του εντόμου 

παρατηρούνται και έμμεσες ζημίες όπως εύκολη θραύση των στελεχών από τον άνεμο 

και προσβολή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, των προσβεβλημένων μέρων του φυτού 

από τον μύκητα Fusarium moniliforme (Τσιτσιπής και συν. 1991, Sobek και 

Munkvold, 1999). 
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Εικόνα 1.4.4.1. Στοά που δημιούργησε πρόνυμφη του εντόμου S nonagrioides σε φυτό σόργο 

όπου και νυμφώθηκε. 

1.4.6. Αντιμετώπιση του Εντόμου. 

 Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου 

παίζει ρόλο η επιλογή της ποικιλίας του καλαμποκιού. Η καλλιέργεια ποικιλιών που 

εμφανίζουν αφ’ ενός καλή προσαρμογή στις εκάστοτε εδαφοκλιματικές συνθήκες και 

αφ’ ετέρου ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου εντόμου, θεωρείται βέβαιο ότι θα 

συμβάλλει στον περιορισμό των υψηλών πληθυσμών του εντόμου. Επιπλέον, η 

εφαρμογή καταλλήλων καλλιεργητικών μέτρων, όπως η πρώιμη σπορά προκειμένου 

τα φυτά να έχουν αναπτυχθεί αρκετά την περίοδο που το έντομο αρχίζει να 

δραστηριοποιείται, αλλά και η καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας 

αμέσως μετά την συγκομιδή, είναι δυο ακόμη προληπτικά μέτρα που μπορούν να 

οδηγήσουν σε αποτελεσματική αντιμετώπιση του S.nonagrioides (Τζανακάκης 1980) 

 Όσον αφορά στην βιολογική αντιμετώπιση του εντόμου, συστήνεται η 

εξαπόλυση φυσικών εχθρών του και η χρήση μικροβιακών σκευασμάτων του 

B.thuringiensis subsp kurstaki(ΥΠΑΑΤ 2009). Στην Ελλάδα, το έντομο 
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S.nonagrioides έχει βρεθεί να παρασιτείται από το ωοπαράσιτο Telenomus busseolae 

Gaham (Hymenoptera: Scelionidae) (Alexandri και Tsitsipis 1990, Fantinou et al. 

1998a, Contiκαι Bin 2000, Desantis et al. 2007) καθώς επίσης και τα παρασιτοειδή 

που προσβάλουν τις προνύμφες του εντόμου είναι το Lydella thompsoni (Herting) 

(Diptera: Tachinidae), το Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) και 

τέλος το Campoplex spp. (Hymenoptera: Ichneumonidae) (Alexandri και Tsitsipis 

1990).  

 Στην Τουρκία έχουν αναφερθεί ως παρασιτοείδη του εντόμου επιπλέον το 

Trichogramma evascens (Hymenoptera: Trichogrammatidae) που παρασιτεί το αβγό, 

το Cotesia ruficrus (Hymenoptera: Braconidae) που παρασιτεί την προνύμφη του 

εντόμου και τα Ichneumon sarcitorius(Hymenoptera: Icheumonidae), Pimpla spuria 

(Hymenoptera: Trichogrammatidae) και Barichneumon spp. (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) που παρασιτούν την νύμφη του εντόμου. (Colazza et al. 1997, 

Sertkay aκαι Kornosor 1999, Sertkaya και Kornosor 2003). 

 Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιοτεχνολογικές μέθοδοι που 

εκμεταλλεύονται ορισμένα βιολογικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα στοιχειά 

συμπεριφοράς του εντόμου. Η προσέλκυση και μαζική παγίδευση του εντόμου με την 

χρήση φερομονικών παγίδων (Μπαμπίλης 1992) ή φωτoπαγίδων (φθορισμού λευκού 

φωτός) (Τσιτσιπής και συν. 1991) μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον 

αφορά στον έλεγχο του πληθυσμού του εντόμου. Ταυτόχρονα, η παρεμπόδιση της 

σύζευξης των ενηλίκων ατόμων επιτυγχάνεται είτε με την χρήση εξατμιστήρων 

φερομόνης είτε με την χρήση ψεκάσιμου μίγματος φερομόνης [Ζ-11 εξαδισελινικό 

οξικό άλας, (Ζ11-16Αc) και Ζ-11 εξαδισενιλόλη, (Ζ11-16:ΟΗ) σε αναλογία 9:1] 

οδηγεί σε δραστική μείωση του πληθυσμού (Mazomenos 1989, Μπαμπίλης 1992, 

Babilis και Mazomenos 1992, Albajes et al. 2002). 



 60 

 Η χημική καταπολέμηση επιβάλλεται να εφαρμόζεται μόνο όταν και όπου 

κρίνεται πραγματικά αναγκαία κι εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος 

αντιμετώπισης. Στην περίπτωση του εντόμου S.nonagrioides, η έγκαιρη εφαρμογή 

εντομοκτόνων είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού αν εφαρμοστεί κατά την διάρκεια της 

πρώτης προνυμφικής ηλικίας δηλαδή πριν το έντομο προλάβει να εισέλθει στο 

εσωτερικού του στελέχους του φυτού ή στο στάδιο του αβγού, οδηγεί σε δραστική 

μείωση των πληθυσμών και σε μείωση του αριθμού των επαναληπτικών εφαρμογών 

στις επόμενες γενεές. Τα επιτρεπόμενα χημικά σκευάσματα ανήκουν στην ομάδα των 

οργανοφωσφορικών (Phosmet), οξαδιαζινών (Indoxacarb) και των πυρεθροειδών 

(Cypermethrin, Flucythrinate) (ΥΠΑΑΤ 2009) 

 Εν κατακλείδι, με την εφαρμογή την γενετικής μηχανικής, έχουν δημιουργηθεί 

γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες καλαμποκιού με τοξίνη του εντομοπαθογόνου 

βακτηρίου B.thuringiensis subsp kurstaki εναντίον των προνυμφών του εντόμου.  

 

Εικόνα 1.4.6.1. Φερομονική παγίδα χοάνης που περιέχει καψίδιο φερομόνης προσέλκυσης των 

αρσενικών ακμαίων του εντόμου S.nonagrioides. 
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2. Σκοπός 

 Οι μύκητες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εντομοκτόνα στο πλαίσιο της 

βιολογικής καλλιέργειας.. Για μια τέτοια στρατηγική, είναι απαραίτητη η φθηνή 

παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μολύσματος καθώς και κάποιος τρόπος τυποποίησης που 

να διευκολύνει εύκολη εφαρμογή των μυκήτων με συμβατικό εξοπλισμό. Παράλληλα, 

είναι σημαντικό να μεγιστοποιηθεί η αναλογία μόλυνσης και θνησιμότητας μετά την 

εφαρμογή του επιλεγμένου μολύσματος. 

 Η μέθοδος των ημιεκλεκτικών υποστρωμάτων είναι ιδανική για αυτό το 

σκοπό. Βασίζεται στη χρήση υποστρωμάτων επί των οποίων αναπτύσσονται μόνο 

εντομοπαθογόνοι μύκητες (Strasser et al. 1996). Σημαντικός παράγοντας για την 

επιτυχή ανάπτυξη των εντομοπαθογόνων μυκήτων αποτελεί η σύσταση του 

υποστρώματος.  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η προσθήκη του 

εκχυλίσματος κρόκου στα ημιεκλεκτικά υποστρώματα ανάπτυξης των 

εντομοπαθογόνων μυκήτων. Αυτή η μελέτη στοχεύει στο να διερευνηθεί τυχόν 

επίδραση του εκχυλίσματος κρόκου στην αύξηση των εντομοπαθογόνων μυκήτων και 

δεύτερον στο να μελετηθεί η επίδραση στη δράση των εντομοπαθογόνων μυκήτων 

επί των προνυμφών του εντόμου Sesamia nonagrioides. 
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4.Αποτελέσματα 

4.1.Επίδραση του εκχυλίσματος κρόκου Κοζάνης στην αύξηση των 

εντομοπαθογόνων μυκήτων 

 

Από τα αποτελέσματα μας διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές τόσο στην 

ανάπτυξη των εντομοπαθογόνων μυκήτων μεταξύ των τριών χειρισμών που 

αξιολογήθηκαν (F=6.586, df=2, P=0.002) όσο και ανά εντομοπαθογόνο μύκητα που 

χρησιμοποιήθηκε(F= 9.393, df=2, P=0.000). Αντίθετα δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των επαναλήψεων των χειρισμών που 

πραγματοποιήθηκαν (F=1.897, df=2, P=0.156). 

Από τον πίνακα 4.1.1. διαπιστώνουμε ότι οι μύκητες που καλλιεργήθηκαν σε 

υπόστρωμα που περιείχε εκχύλισμα κρόκου, παρουσιάζουν ένα σημαντικό 

προβάδισμα στην αύξηση τους και ιδιαίτερα μετά την τρίτη μέρα, σε σχέση με τους 

μύκητες που αναπτύχθηκαν σε υπόστρωμα SDA και σε υπόστρωμα που περιείχε άγαρ 

με μεθανόλη. Ιδιαίτερα στον εντομοπαθογόνο μύκητα M. robertsii διαπιστώνουμε ότι 

η παρουσία του εκχυλίσματος επιδρά θετικά στην αύξηση του σε σχέση με τα 

υπόλοιπα υποστρώματα που χρησιμοποιήθηκαν. Τα παραπάνω συμπεράσματα 

εμφανίζονται παραστατικά στο διάγραμμα 4.1.1. όπου η παρουσία του εκχυλίσματος 

στο υπόστρωμα ανάπτυξης φαίνεται να επιδρά ευνοϊκά στην αύξηση του 

εντομοπαθογόνου μύκητα M. robertsii σε σχέση με τους μύκητες B.bassiana και 

I.fumosorosea που δεν διαπιστώνεται επίδραση του εκχυλίσματος μετά το πέρας των 

πέντε ημερών. 
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Πίνακας 4.1.1. Μέσος ρυθμός αύξησης των εντομοπαθογόνων μυκήτων (cm ± SD) ανά 

ημέρα(n=3).*Μέσοι όροι εντός της στήλης διαφέρουν σημαντικά (τεστ Bonferroni, P<0,05), # 

Στατιστικά σημαντική διαφορά από τους άλλους χειρισμούς (τεστ Bonferroni, P<0,05). 

α/α 
Παθογόνος 

Παράγοντας 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

S.D.A 

1 2 3* 4* 5* 

1 B.bassiana 0,583±0,052 0,766±0,038 1,316±0,052 1,700±0,130 2,241±0,276 

2 M.robertsii# 0,533±0,014 0,575±0,05 1,191±0,200 1,633±0,398 1,958±0,536 

3 I.fumosorosea 0,600±0 0,775±0,025 1,25±0,066 1,908±0,434 2,35±0,499 

α/α 
Παθογόνος 

Παράγοντας 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

S.D.A + MeOH 

1 2 3* 4* 5* 

1 B.bassiana 0,558±0,030 0,825±0,025 1,291±0,125 1,816±0,33/ 2,35±0,420 

2 M.robertsii# 0,516±0,030 0,516±0,030 0,975±0,241 1,608±0,321 1,791±0,305 

3 I.fumosorosea 0,583±0,014 0,866±0,152 1,308±0,101 1,708±0,125 1,958±0,112 

α/α 
Παθογόνος 

Παράγοντας 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

S.D.A + 

Εκχύλισμα 

Κρόκου 

1 2 3* 4* 5* 

1 B.bassiana 0,558±0,040 0,783±0,030 1,45±0,060 2,133±0,256 2,316±0,09 

2 M.robertsii# 0,500±0 0,575±0,025 1,158±0,08 1,866±0,118 2,55±0,114 

3 I.fumosorosea 0,575±0,043 0,858±0,08 1,425±0,043 1,916±0,310 2,183±0,384 
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Διάγραμμα 4.1.1.Μέση αύξηση ανά ημέρα(cm) των εντομοπαθογόνων μυκήτων ανάλογα με την 

σύνθεση του υποστρώματος ανάπτυξης, (n=3). 
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4.2.Επίδραση του εκχυλίσματος κρόκου Κοζάνης στην αποτελεσματικότητα εναντίων 

των προνυμφών του εντόμου. 

 

 Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν διαφορετικά ποσοστά θνησιμότητας 

των εντομοπαθογόνων μυκήτων ανάλογα με το υπόστρωμα ανάπτυξης τους. Στο 

πίνακα 4.2.1. παρατηρείται το μέσο ποσοστό της θνησιμότητας των προνυμφών του 

εντόμου S. nonagrioides λόγω δράσης των εντομοπαθογόνων μυκήτων μετά το πέρας 

7 ημερών.  

Πίνακας 4.2.1. Μέση θνησιμότητα των προνυμφών λόγω δράσης των εντομοπαθογόνων μυκήτων (% 

±SD) μετά το πέρας 7 ημερών(n=30).*Μέσοι όροι εντός των στηλών διαφέρουν σημαντικά (τεστ 

Bonferroni, P<0.05). 

α/α Παθογόνος Παράγοντας Δόση Χειρισμός 

 
  

S.D.A S.D.A + Εκχύλισμα 

κρόκου 

   Θνησιμότητα (%±SD) 

1 B.bassiana 

10

53±11,55 

6 

70±10 

2 M.robertsii 46±5,77* 93±5,77 

3 I.fumosorosea 90±10 66±11,55 

1 B.bassiana 

10

60±10 

7 

66±15,28 

2 M.robertsii 56±15,28* 96±5,77 

3 I.fumosorosea 93±5,77 80±10 

1 B.bassiana 

10

86±5,77 

8 

73±15,28 

2 M.robertsii 80±17,32* 80±10 

3 I.fumosorosea 80±10 66±20,82 

 Control H2 20±0* O+Tergitol Np9 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα Συμφωνά με τα 4.2.1. η θνησιμότητα των προνυμφών 

του εντόμου λόγω δράσης τους μετά το ολοκλήρωση επτά ημερών ήταν: 
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α) για τον εντομοπαθογόνο μύκητα B.bassiana

σε υποστρ. S.D.A10

: 

6: 53%, 107: 60% και 108

σε υποστρ. S.D.A + Εκχ. Κρόκου 10

: 87%  

6: 70%, 107: 66% και 108

παρατηρούμε ότι δεν παρουσιάζονται στατιστικές διαφορές μεταξύ των δόσεων που 

εφαρμοστήκαν επί των προνυμφών (F=1.606, df=2, P=0.206) και των χειρισμών 

(F=0.094 , df=1, P=0.759) (Διάγραμμα 4.2.1). 

: 73%  

β) για τον εντομοπαθογόνο μύκητα M. robertsii

σε υποστρ. S.D.A 10

: 

6: 46%, 107: 56% και 108

σε υποστρ. S.D.A + Εκχ. Κρόκου 10

: 80%  

6: 93%, 107: 96% και 108

διαπιστώνουμε ότι δεν παρουσιάζονται στατιστικές διαφορές μεταξύ των δόσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν επί των προνυμφών (F=0.181, df=2, P=0.835) ενώ 

παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χειρισμών (F=7.363, df=1, 

P=0.008) (Διάγραμμα 4.2.2). 

: 80%  

γ) για τον εντομοπαθογόνο μύκητα I.fumosorosea

σε υποστρ. S.D.A10

: 

6: 90%, 107: 93% και 108

σε υποστρ. S.D.A + Εκχ. Κρόκου 10

: 80%  

6: 66%, 107: 80% και 108

φαίνεται ότι δεν παρουσιάζονται στατιστικές διαφορές μεταξύ των δόσεων (F=2.150, 

df=2, P=0.145) και των χειρισμών (F=0.542, df=1, P=0.583) που 

πραγματοποιήθηκαν(Διάγραμμα 4.2.3).  

: 66%  

Από τα αποτελέσματα της θνησιμότητας των προνυμφών λόγω δράσης των 

εντομοπαθογόνων μυκήτων, διαπιστώνεται σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ 

των χειρισμών που χρησιμοποιήθηκαν (F=5.264, df=6, P=0.000)ενώ μεταξύ των 

δόσεων (F=2.344, df=2, P=0.097) (Διαγρ 4.2.4.) και ανάμεσα στους 

εντομοπαθογόνους μύκητες (F=1.083, df=2, P=0.340) δεν παρατηρούνται σημαντικές 

στατιστικές διαφορές. 
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Διάγραμμα 4.2.1.Θνησιμότητα (%±SD) τωνπρονυμφώντουεντόμουS.nonagrioidesλόγωτηςδράσηςτου 

εντομοπαθογόνουμύκηταB.bassiana, (n=30). 
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Διάγραμμα 4.2.2.Θνησιμότητα (%±SD) τωνπρονυμφώντουεντόμουS.nonagrioidesλόγωτηςδράσηςτου 

εντομοπαθογόνουμύκηταM.robertsii, (n=30). 
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Διάγραμμα 4.2.3.Θνησιμότητα (%±SD) τωνπρονυμφώντουεντόμουS.nonagrioidesλόγωτηςδράσηςτου 

εντομοπαθογόνουμύκηταI.fumosorosea, (n=30). 
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Διάγραμμα 4.2.4. Μέση Θνησιμότητα (%±SD) των χειρισμών λόγω της δράσης των 

εντομοπαθογόνων μυκήτων, (n=30). 1: I.fumosorosea (υποσ. S.D.A), 2:B.bassiana 

(υποσ. S.D.A), 3: M. robertsii (υποσS.D.A), 4: Control, 5: I.fumosorosea (υποσ. 

S.D.A+Εκχ. Κρόκου), 6: B.bassiana (υποσ. S.D.A+Εκχ. Κρόκου), 7: M. robertsii 

(υποσ. S.D.A+Εκχ. Κρόκου) (τεστ Bonferroni, P< 0.05). 

 

Μέση θνησιμότητα των χειρισμών επί των 
προνυμφών του εντόμου 

Μ
έσ

η 
θν

ησ
ιμ

ότ
ητ

α 

Χειρισμοί 



 61 

3.Υλικά και Μέθοδοι 
3.1. Έντομα 

3.1.1 Εισαγωγή 

 Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν άτομα του εντόμου Sesamia 

nonagrioides, τα οποία είχαν εκτραφεί σε τεχνητό υπόστρωμα, σε εργαστηριακές 

συνθήκες στο εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας του 

Πανεπιστήμιου Πατρών τα έτη 2009, 2010 και 2011. Προτιμήθηκαν τα έντομα 

τεχνητής εκτροφής, διότι μπορούν να εκτραφούν σε σχετικά μεγάλους αριθμούς, η 

ανάπτυξη τους είναι γρήγορη και είναι διαθέσιμα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. 

3.1.2 Εργαστηριακή αποικία 

 Η εργαστηριακή αποικία του εντόμου από την οποία προμηθευτήκαμε το 

πειραματικό μας υλικό, προήλθε από συλλογή φυσικού πληθυσμού, στην περιοχή του 

Αγρινίου. Συγκεκριμένα το Θέρος του 2009 έγινε συλλογή και μεταφορά στο 

εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστήμιου 

Πατρών, προσβεβλημένων φυτών αραβόσιτου με στόχο την ανίχνευση εντόμων. Τα 

έντομα που προήλθαν από αυτά τα φυτά, αποτέλεσαν το υλικό για τη δημιουργία της 

αποικίας στο εργαστήριο. Ανανέωση του γενετικού υλικού της εκτροφής μας, έγινε τη 

Άνοιξη του 2010 με την συλλογή προσβεβλημένων φυτών σόργου από το 

πειραματικό αργό του Πανεπιστήμιου Πατρών και αντιστοίχως συλλογές το 

Καλοκαίρι του 2010 και το Καλοκαίρι του 2011 από προσβεβλημένα φυτά 

αραβοσίτου στην περιοχή Ισώματος Αχαΐας. Τα έντομα αυτά αναμείχθηκαν με τα 

έντομα της εργαστηριακής αποικίας.  

3.1.3. Συνθήκες εκτροφής του εντόμου 

 Όλα τα στάδια της ανάπτυξης του εντόμου βρίσκονταν σε δωμάτιο με 

σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας 25±1οC, υγρασίας 60 – 70% και φωτοπεριόδου 
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16:8 ώρες φως : σκοτάδι.(Μπαμπίλης 1992, Φαντινού 1992) 

3.1.4 Κλωβοί ακμαίων και υπόστρωμα ωοτοκίας 

 Τα ακμαία, διατηρούνταν σε κλωβούς 25x45x30 cm. Ο σκελετός των κλωβών 

ήταν ξύλινος, οι δύο πλάγιες πλευρές ήταν καλυμμένες με πλαστικό πλέγμα και η 

οπίσθια πλευρά ήταν ξύλινη (MDF). Η εμπρόσθια μεριά του κλωβού ήταν καλυμμένη 

με πλαστικό πλέγμα μικρής διατομής, η οποία λειτουργούσε και σαν πόρτα για το 

εσωτερικό του. Τα δάπεδο του κλωβού ήταν ξύλινο (MDF). Συνήθως σε κάθε κλωβό 

διατηρούνταν 15 έως 20 ζεύγη ενήλικων εντόμων.  

 

Εικόνα 3.1.1.1. Κλωβός διατήρησης των ακμαίων του εντόμου. 

Για την τροφή των ενηλίκων ατόμων, χρησιμοποιούνταν οδοντιατρικά 

τεμάχια βάμβακος, που τοποθετούνταν σε μικρό τρυβλίο Petri στο δάπεδο του 

κλωβού, του οποίου το υπόστρωμα είχε νερό. (Φαντινού 1992) 

 Για υπόστρωμα ωοτοκίας χρησιμοποιήθηκαν νεαρά φυτά αραβόσιτου 20 – 25 

cm (Μπαμπίλης 1992, Φαντινού 1992), τα οποία αναπτύσσονταν σε θάλαμο 

ανάπτυξης με σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας 25±1 oC, υγρασίας 60 – 70% και με 
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φωτοπερίοδο 16:8. Τα θηλυκά εναπόθεταν τα αυγά τους κατά μάζες, στους κολεούς 

των φύλλων των νεαρών φυτών. Η συλλογή γίνονταν καθημερινά. Η απολύμανση 

των αυγών γίνονταν με την εμβάπτιση τους σε διάλυμα 2% εμπορικού σκευάσματος 

χλωρίνης για 5 min (Φαντινού 1992). Κατόπιν γίνονταν έκπλυση τους με την 

τοποθέτηση τους επί 5 min σε αποσταγμένο νερό (Φαντινού 1992). Στη συνέχεια 

μεταφέρονταν σε τριβλία Petri 9 cm Ø, πάνω σε αποστειρωμένο διηθητικό χαρτί, το 

οποίο ήταν εμποτισμένο με 0,03% διάλυμα προπιονικού οξέος (Φαντινού 1992). 

 

 

Εικόνα 3.1.1.2 Απολύμανση των αυγών με την χρήση διαλύματος χλωρίνης και μάζες αυγών του 

εντόμου σε τρυβλία petri. 
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 Σε αυτές τις συνθήκες, η διάρκεια ζωής των τέλειων εντόμων ήταν περίπου 7 

– 8 ημέρες, η δε επώαση των αυγών πραγματοποιούνταν σε 4-6 ημέρες. 

3.1.5. Υπόστρωμα Εκτροφής 

 Μετά την εκκόλαψη, οι νεαρές προνύμφες τοποθετούντο σε πλαστικά κουτιά 

τα οποία περιέχουν 50g τροφής (Μπαμπίλης 1992). Ανάλογα με την προνυμφική τους 

ηλικία, τα έντομα τοποθετούντο σε μεγαλύτερα πλαστικά κουτιά ώστε να αποφευχθεί 

ο συνωστισμός που θα επηρέαζε την ανάπτυξη και την πρόσληψη τροφής του 

εντόμου (Fantinou et al. 2005). 

 Το υπόστρωμα της τεχνητής εκτροφής των προνυμφών είχε την παρακάτω 

σύνθεση (Tsitsipis et al. 1983, Tsitsipis 1984, 1989) : 

Νερό Βρύσης 700mL 

Βιολογικό Αλεύρι Σόγιας 25g 

Βιολογική Μαγιά Μπύρας (σκόνη) 50g 

Βιολογικό Φύτρο Σταριού  25g 

Κυτταρίνη (Sigma Aldrich. USA) 400g 

Μείγμα Βιταμινών Vanderzant (Sigma Aldrich, USA) 4g 

Ασκορβικό οξύ (Sigma Aldrich, USA)  3g 

Νιπαγκίνη (Sigma Aldrich, USA) 2g 

Σορβικό Κάλι (Sigma Aldrich, USA) 1g 

Υδροχλωρικό οξύ (2Ν) 40mL 

 Τρόπος παρασκευής τεχνητής τροφής: Μέρος του νερού (400mL) 

θερμαίνονταν μέχρι βρασμού και η Νιπαγκίνη διαλυόταν σε αυτό. Αφού κρυώσει το 

νερό με την νιπαγκίνη τοποθετείται σε ποτήρι (blender) ενός αναμείκτη (mixer) και 

τα υπόλοιπα συστατικά , εκτός από την κυτταρίνη, προστίθεντο διαδοχικά με συνεχύ 

ανάδευση με τελευταίες τις βιταμίνες, με συνεχή ανάδευση. Μετά προστίθεντο το 
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HCl και ο αναμείκτης αφήνονταν σε λειτουργία για 5min. Στην συνέχεια το 

περιεχόμενο μεταφέρονταν στο κάδο του αναμείκτη, με τα υπόλοιπα 300 mL νερού 

που ξεπλέναμε το ποτήρι (blender) και προσθέτουμε σταδιακά τη κυτταρίνη. Αφού 

αναμιγνύονταν καλά τα συστατικά, η τροφή αφήνονταν να κρυώσει πριν προσφερθεί 

στις προνύμφες ενώ εναπομένουσα τροφή αποθηκεύονταν σε πλαστικό κουτί (taper) 

1L στους 40

3.1.6. Διατήρηση νυμφών 

C, μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθεί. 

 Μετά το πέρας 7 ημερών, οι προνύμφες μεταφέρονταν σε καθαρά κουτιά με 

νέο τεχνητό υπόστρωμα. Οι προνύμφες λίγο πριν τη νύμφωση (prepupae) 

απομακρύνονταν από τα κουτιά προς αποφυγή του κανιβαλισμού (Φαντινού 1992), 

που εκδηλώνεται προς αυτές από τις νεωτέρες προνύμφες. 

 Οι προνύμφες μεταμορφώνονταν σε νύμφες, συνήθως στην επιφάνεια του 

τεχνητού υποστρώματος. Οι νύμφες συλλέγονταν καθημερινά και τοποθετούνταν σε 

ζεύγη, μέσα σε τριβλία Petri 15 cm Ø στο κλωβό. Η διάρκεια του νυμφικού σταδίου 

ήταν 9 – 10 ημέρες. Τα έντομα διαχωρίζονταν σε φύλα στο στάδιο της νύμφης, 5 – 6 

ημέρες μετά την νυμφώση. 

 Με την έναρξη της παρούσας εργασίας η αποικία στο εργαστήριο 

Φυσιολογίας Φυτών είχε ήδη συμπληρώσει 3 γενεές από την σύσταση της. 

3.2 Εντομοπαθογόνοι Μύκητες 
 
3.2.1. Μέθοδος “Galleria bait method” 

Εντομοπαθογόνοι μύκητες υπάρχουν στην φύση και εντοπίζονται συνήθως  σε 

έντομα με σημεία ή συμπτώματα από κάποια ασθένεια ή σε επιλεγμένα έντομα που 

παρατηρήθηκαν στο εργαστήριο με ειδικές ενδείξεις μυκοσινών. Η διαδικασία αυτή 

όμως είναι επίπονη, χρονοβόρα και κοπιαστική καθ΄ ότι η εμφάνιση των εντόμων του 

εδάφους εξαρτάται από τον πληθυσμό τους σε καλλιεργητικές περιόδους (Cezary και 



 66 

Renella 2003). 

Ανάλογα με το μέγεθος της προνύμφης αλλά και της ποσότητας του εδαφικού 

δείγματος τοποθετούνται 5, 10 ή 15 προνύμφες σε κάθε ένα από τα δείγματα. Τα 

κουτιά αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου και η εποπτεία πραγματοποιείται 

μετά από μία εβδομάδα με επανάληψη μετά από δύο εβδομάδες. Προσβεβλημένες ή 

μουμιοποιημένες προνύμφες αφαιρούνται από το δείγμα και εμβαπτίζονται σε 1% 

sodium-hypochlorite για 3 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλένονται με απιονισμένο νερό για 

μερικά λεπτά ακόμη (Cezary et al. 2000). 

Στο τέλος όλα τα δείγματα με εμφανή σημεία και συμπτώματα ασθένειας 

τοποθετούνται μέσα σε τρυβλία με αρκετή υγρασία για ανάπτυξη του μυκηλίου. Με 

αυτό τον τρόπο διαφορετικά είδη εντομοπαθογόνων μυκήτων ανιχνεύονται από 

διάφορα εδαφικά δείγματα, όπως το B. bassiana, M. robertsii, I. farinosus,και  I. 

fumosorosea. 

Οι Bedding και Akhurst (1975) (Zimmerman 1986, Cezary και Renella 2003) 

έχουν υποδείξει πως οι προνύμφες της G. mellonella είναι περισσότερο ευπαθείς στον 

παρασιτισμό νηματωδών που ζουν στο έδαφος. Προφανώς το ίδιο συμβαίνει και με 

τους εντομοπαθογόνους μύκητες. Για το λόγο αυτό οι προνύμφες του μεγάλου 

κηρόσκορου χρησιμοποιούνται συχνά για βιοδοκιμές εξ’ αιτίας της μεγάλης 

ευπάθειας που παρουσιάζουν σε πολλούς παθογόνους μύκητες. Γενικά φαίνεται πως 

έντομα που δεν ζουν στο έδαφος αλλά σε άλλα υποστρώματα όπως για παράδειγμα 

κηρήθρες, αλεύρι, ξύλο, ή φλοιό δέντρου, είναι ιδανικά για δολώματα 

εντομοπαθογόνων μυκήτων. Συνθήκες στρες και έλλειψη τροφής στο έδαφος 

πιθανότατα αυξάνει την ευπάθεια τους στα παθογόνα. 

Συνοψίζοντας η μέθοδος “ Galleria bait ” είναι ένα εργαλείο πρακτικό και 
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απλό για την εξερεύνηση της φυσικής εμφάνισης εντομοπαθογόνων μυκήτων όπως 

και για μεμονωμένα είδη σε οποιοδήποτε εδαφικό τύπο ανεξαρτήτως εποχής. Αυτή η 

μέθοδος προσφέρεται για τον εντοπισμό ( ή ανίχνευση )νέων εντομοπαθογόνων 

μηκήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βιολογική καταπολέμηση 

επιβλαβών εντόμων. 

3.2.2. Απομόνωση Εντομοπαθογόνων Μυκήτων  

Οι εντομοπαθογόνοι μύκητες απομονώθηκαν με την μέθοδο της χρήσης ως 

δολώματος του εντόμου G. mellonella (Galleria Bait Method) (Zimmermann 1986) 

και με τη μέθοδο των ημιεκλεκτικών υποστρωμάτων. 

Η δολωματική μέθοδος είναι μια απλή τεχνική, η οποία αρχικά 

χρησιμοποιούνταν επιτυχημένα σε οικολογικές μελέτες για τον προσδιορισμό των 

παρασιτικών νηματωδών των εντόμων (Mracek 1980,1982, Akhurst και Brooks 

1984). Συλλέγαμε ποσότητα χώματος, την οποία τοποθετήσαμε σε πλαστικά τρυβλία 

petri. Θεωρείται σημαντικό οι προνύμφες να κινούνται μέσα στο δείγμα μας. Οι 

προνύμφες εμβαπτίστηκαν σε ζεστό νερό θερμοκρασίας 45ο

Τα τρυβλία Petri 9 cm Ø αποθηκεύτηκαν σε θερμοκρασία δωματίου (25±1 

C για μερικά 

δευτερόλεπτα ώστε να διεγερθούν, τοποθετηθήκαν στην συνέχεια ανάλογα με το 

μέγεθος τους (προνυμφική ηλικία) και των τεμαχιδίων του εδάφους που 5, 10 ή 15 σε 

πλαστικά τρυβλία Petri (Zimmermann 1986).  

oC) 

για 18 – 20 ήμερες και για τις πρώτες 4 ήμερες αναποδογυρίζονταν κάθε μέρα ώστε  

οι προνύμφες να μπορούν κινούνται μέσα στα δείγματα μας (Keller et al 2000). Ο 

έλεγχος της θνησιμότητας παρακολουθήθηκε για 7, 12, και 14 ημέρες αντίστοιχα 

(Mietiewski et al. 1996). Οι νεκρές ή μουμιοποιημένες προνύμφες απομακρύνονταν 

και εν συνεχεία αποστειρώνονταν σε 1% χλωριούχο νάτριο για μερικά δευτερόλεπτα.  
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Εικόνα 3.2.2.1. H μέθοδο της χρήσης ως δολώματος του εντόμου G. mellonella 

 

Οι προνύμφες του εντόμου που εμφάνισαν τα συμπτώματα του 

εντομοπαθογόνου μύκητα τοποθετήθηκαν σε πλαστικά τρυβλία Petri που είχαν 

υψηλή υγρασία (moist chamber) για να επιταχυνθεί η σπορογένεση. Αυτό 

επιτεύχθηκε με εναπόθεση ορισμένων σταγόνων νερού πάνω σε χαρτί, κυκλικού 

σχήματος μέσα στα τρυβλία (Cezary και Renella 2003, Tkaczuk et al. 2009). 
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Εικόνα 3.2.2.2. Προσβεβλημένες προνύμφες G. mellonella.  

Στο τέλος, μετά από την πάροδο 48 ωρών σε θερμοκρασία δωματίου, 

λαμβάνονταν δείγματα από τις προσβλημένες προνύμφες. Ακολούθως γινοντάν 

καλλιέργεια των κονίδων των μυκήτων που απομακρύνονταν από τις προνύμφες, σε 

υπόστρωμα S.D.A ή P.D.A με τη χρήση εστίας νηματικής ροής. 

 

Εικόνα 3.2.2.3. Εστία νηματικής ροής στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. 

Η μέθοδο των ημιεκλεκτικών υποστρωμάτων βασίζεται στη χρήση 

υποστρωμάτων επί των οποίων αναπτύσσονται μόνο εντομοπαθογόνοι μύκητες 

(Strasser et al. 1996). Από κάθε δείγμα 1g χώματος καταμετρήθηκαν τα CFU 

(Colony-forming unit) που αναπτύχθηκαν πάνω σε τρυβλία με ημιεκλεκτικό 

υπόστρωμα. 

Στο τέλος όλοι οι πιθανά εντομοπαθογόνοι μύκητες εξεταστήκαν 

μικροσκοπικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το είδος με βάση το σχήμα και το 
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μέγεθος των σπορίων (Poinar 1978, Tkaczuk et al. 2009).  

3.2.3. To Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 

Η σύσταση και ο τρόπος παρασκευής του SDA περιγράφεται ως ακολούθως: 

To Βacto - Sabouraud Dextrose Agar, είναι μια τροποποίηση του Άγαρ 

Dextrose που περιγράφηκε από τον Sabouraud. Συγκριτικά τεστ, έχουν δείξει ότι το 

Neoptone Difco, είναι η πιο πετυχημένη πηγή του αζώτου για την ανάπτυξη μυκήτων. 

Το Bacto- Sabouraud Dextrose Agar, προσαρμόστηκε εν μέρει για τη καλλιέργεια και 

τη ταυτοποίηση μυκήτων Για την αρχική απομόνωση του μύκητα, από λέπια και 

επιστρώματα, προτείνεται η προσθήκη 0,015/μονάδα tellurite καλίου ή 0,05/μονάδα 

επιφανειακού χαλκού σ’ αυτό το μέσο για να ενισχυθεί την ανάπτυξη των βακτηρίων.  

Οι Emmons και Ashburn (1942) χρησιμοποίησαν ένα Sabouraud Dextrose 

Agar, προετοιμασμένο με Neopeptone για την ανάπτυξη του Trichophyton gypseum. 

Οι Robinson και Kotcher (1951)  χρησιμοποίησαν Sabouraud Dextrose Agar, το οποίο 

περιείχε 20 μονάδες πενικιλίνη και 40 μονάδες υδροχλωρική 

διυδροστρεπτομυκίνη/mL του μέσου για την απομόνωση του Histoplasma από 

σκυλιά. Οι Serowy και Jung (1951) χρησιμοποίησαν το Bacto-Sabouraud-Dextrose-

Agar για καλλιέργεια του Microspora κι άλλων παθογόνων μυκήτων. Η προσθήκη 

αντιβιοτικών για την απομόνωση των παθογόνων μυκήτων, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

αποτελεσματική. Επομένως, 20 μονάδες πενικιλίνη και 40 μικρογραμμάρια 

στρεπτομυκίνη ή διυδροστρεπτομυκίνη/ mL του μέσου, προστίθενται στο 

αποστειρωμένο και λιωμένο μέσο στους 45 – 50 βαθμούς Κελσίου, υπό ασηπτικές 

συνθήκες.  

Αυτές οι επιθυμητές συγκεντρώσεις της πενικιλίνης μπορούν εύκολα να 

παρασκευασθούν διαλύοντας τα περιεχόμενο ενός φιαλιδίου πενικιλίνης που περιέχει 

100.000 μονάδες πενικιλίνης σε 10 ml αποστειρωμένου νερού. Στην συνέχεια 2 ml 
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αυτού του διαλύματος, προστίθενται σε 1 L αποστειρωμένου μέσου, στους 45 – 50 

βαθμούς Κελσίου, υπό ασηπτικές συνθήκες 0,2 ml / 100 ml του μέσου. 

 Για να παρασκευασθούν οι επιθυμητές συγκεντρώσεις στρεπτομυκίνης 

στο ίδιο μέσο, διαλύονται 1.000.000 μικρογραμμάρια στρεπτομυκίνης σε 10 ml 

αποστειρωμένου νερού. Ένα ml αυτού του διαλύματος προστίθεται σε 9 ml 

αποσταγμένου νερού, για να δώσει ένα διάλυμα, τ’ οποίο να περιέχει 10.000 

micrograms στρεπτομυκίνης / ml. Στο κάθε λίτρο του μέσου, προστίθενται 4 ml 

αυτού του διαλύματος για να παρατηρηθούν 40 micrograms / ml. (0,4 ml για 100 ml 

μέσου). Για να ενυδατωθεί ξανά το μέσο, προστίθενται 65g απ’ το Bacto – Sabouraud 

Dextrose Agar σε 1000 ml κρύου αποστειρωμένου νερού και θερμαίνονται με 

βράσιμο για να διαλυθεί το μέσο εντελώς. Έπειτα διανέμεται στα σωληνάκια ή στα 

μπουκαλάκια κι αποστειρώνεται στο κλίβανο για 15 λεπτά σε 15% πίεση (121 

βαθμούς Κελσίου). Η τελική αντίδραση του μέσου είναι: pH 5,6. 

 

 

Εικόνα 3.2.3.1: Ανάπτυξη του Verticillium lecanii επί Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 
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Εικόνα 3.2.3.2: Καλλιέργεια B bassiana, I. fumosorosea και M.robertsii σε θρεπτικό μέσο SDA 

(Sabouraud Dextrose Agar). 

3.2.4. Παρασκευή Εναιωρήματος Εντομοπαθογονών Μυκήτων 

 Προκειμένου να παρασκευαστούν τα εναιωρήματα για τις ανάγκες των 

πειραμάτων, οι απομονώσεις καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία Petri 9cm Ø με Sabouraud 

Dextrose Agar, τα οποία αφέθηκαν να αναπτυχτούν στο σκοτάδι για 15 μέρες στους 

25oC±1. Τα τρυβλία Petri είχαν ασφαλιστεί με Parafilm® για να προστατευτούν από 

επιμολύνσεις. «Φρέσκα» κονίδια συλλεχτήκαν από τις καλλιέργειες 15 ημερών για να 

χρησιμοποιηθούν στα πειράματα μας. Τα εναιωρήματα κονιδίων μας, 

παρασκευάστηκαν με «ξύσιμο», με την χρήση αποστειρωμένου μεταλλικού 

«γάντζου», της επιφανείας των τριβλίων Petri και ρίχνοντας κονίδια σε φιάλες των 

500mL που περιείχαν 50mL αποστειρωμένου νερού με 0,05% Tergitol® NP9. Το 
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διάλυμα κονιδίων φιλτραρίστηκε διαμέσου αρκετών στρωμάτων αποστειρωμένου 

πανιού - «τούλι» μικρής διατομής και στη συνέχεια το διάλυμα ομογενοποιήθηκε για 

5 λεπτά με την βοήθεια μαγνητικού αναδευτήρα (Goettel και Inglis 1997, Quesada – 

Moraga et al 2007). Στην συνέχεια, σε οπτικό μικροσκόπιο (400x) χρησιμοποιήθηκε 

αιματοκυτταρόμετρο Neubuaer για το καθορισμό των επιθυμητών δόσεων. Η 

βλάστηση των κονιδίων ήταν 95%. Αυτό εκτιμήθηκε με την εξέταση 100 κονιδίων 

των μυκήτων με χρήση οπτικού μικροσκοπίου (40x) υστέρα από την επώαση τους 

στο σκοτάδι και μετά το πέρας 24h.  

  

Εικόνα 3.2.4.1. Αιματοκυτταρόμετρο Neubuaer που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των 

δόσεων. 

3.3 Εκχύλιση στύλων του γένους Crocus 

Η εκχύλιση είναι μια από τις παλαιότερες χημικές δραστηριότητες του 

ανθρώπου. Η παρασκευή ενός αφεψήματος (τσάι), αλλά και η παραλαβή μιας 

δραστικής φαρμακευτικής ουσίας από μια φυτική πρώτη ύλη, στηρίζονται στις 

διαδικασίες εκχύλισης, όπου το επιθυμητό συστατικό με τη χρήση συνήθως θερμού 

νερού ή οργανικού διαλύτη μεταφέρεται από την φυτική πρώτη ύλη στην υγρή φάση. 

Το εκχυλιστικό μέσο βέβαια δεν θα πρέπει να αντιδρά με την εκχυλιζόμενη ουσία. 
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Με κατάλληλη ρύθμιση των συνθηκών μπορεί να μεγιστοποιηθεί η διαλυτότητα της 

εκχυλιζόμενης ουσίας στο εκχυλιστικό μέσο αλλά όχι αυτή των συνυπαρχουσών 

(ίσως ανεπιθύμητων) ουσιών, και έτσι να επιτευχθεί ένας αρχικός διαχωρισμός.  

O καταλληλότερος διαλύτης εκχύλισης των στύλων βάση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας αποδείχθηκε το υδατικό διάλυμα μεθανόλης 50% v/v. Οι 

αποξηραμένοι στύλοι υποβλήθηκαν σε εκχύλιση με αναλογία στύλων/διαλύτη 50 mg/ 

3 mL. Η διαδικασία έλαβε χώρα σε θερμοκρασία δωματίου για 4 h υπό ανάδευση και 

απουσία φωτός με σκοπό την αποφυγή οξείδωσης των περιεχομένων ενώσεων. Μετά 

το τέλος, το στερεό απομακρύνθηκε με φυγοκέντρηση στις 1000 rpm για 5 min 

 

3.4.Στατιστική επεξεργασία 

Η ανάλυση της διακύμανσης των μέσων όρων των τιμών της Θνησιμότητας 

και της Αύξησης των εντομοπαθογόνων μυκήτων, πραγματοποιήθηκε 

χρησιμοποιώντας την τεχνική της ανάλυσης της διακύμανσης ως προς δύο 

παράγοντες (Univariate). Το στατιστικό πακέτο PASW (SPSS Inc., IL, USA,version 

18.0) χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της διακύμανσης των δεδομένων. Τα 

δεδομένα όπου κρίνονταν αναγκαίο, μετατρέπονταν κατάλληλα (arcsin) προκειμένου 

να τηρηθούν οι προϋποθέσεις της παραμετρικής ανάλυσης για ίσες 

παραλλακτικότητες μεταξύ των μεταχειρίσεων. Η σύγκριση των μέσων τιμών για τη 

διαπίστωση στατιστικά σημαντικών ή μη διαφορών μεταξύ των υπό μελέτη 

παραμέτρων έγινε με το τεστ Bonferroni για επίπεδο σημαντικότητας P=0.05. Η 

αποτελεσματικότητα κάθε μύκητα υπολογίστηκε με τον τύπο του Abbott (Abbott, 

1925, Kurstak, 1982). 
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3.5.Μελέτη της επίδρασης του εκχυλίσματος Kρόκου Κοζάνης των εντομοπαθογόνων 

μυκήτων Beauveria bassiana, Metarhizium robertsii και Isaria fumosorosea επί των 

προνυμφών του εντόμου. 

 Χρησιμοποιήθηκαν απομονώσεις εντομοπαθογόνων μυκήτων από τη 

συλλογή του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (Isaria fumosorosea Άγιος 

Στέφανος1, Metarhizium robertsii Elateridae1, Beauveria bassiana ΙΓΕ3). 

 

3.5.1. Επίδραση στην αύξηση σε υπόστρωμα ανάπτυξης των 

εντομοπαθογόνων μυκήτων. 

Για την παρασκευή των υποστρωμάτων ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν 6,5g 

μέσου, τα οποία διαλύθηκαν σε 100mL αποστειρωμένου H2O και θερμανθήκαν με 

βράσιμο για να διαλυθεί το μέσο εντελώς. Στην συνέχεια αποστειρώθηκαν σε 

αυτόκαυστο για 20 λεπτά (121oC). Τα καινούργια τρυβλία που δημιουργήθηκαν, 

περιείχαν τα εξής υποστρώματα 1) S.D.A 2) S.D.A + MeOH (1,5 mL) 3) S.D.A + 

Εκχύλισμα κρόκου (3mL). Οι εντομοπαθογόνοι μυκητές καλλιεργήθηκαν σε τρυβλία 

petri για διάστημα 5 ήμερων σε σκοτάδι με θερμοκρασία 25o

 

C ± 1. Αφαιρέθηκαν με 

την βοήθεια αποστειρωμένου φελλοτρυπητήρα κομμάτια διαμέτρου 0.5cm, τα οποία 

τοποθετήθηκαν σε καινούργια τρυβλία petri. Η αύξηση των εντομοπαθογόνων 

μικροοργανισμών καταγραφόταν καθημερινά για 5 ημέρες. Για κάθε χειρισμό έγιναν 

τρεις επαναλήψεις. 
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Εικόνα 3.5.1.1. Απομονώσεις των εντομοπαθογόνων μυκήτων B. bassiana, M. robertsii και I. 

fumosorosea που αναπτυχθήκαν με την μέθοδο των ημιεκλεκτικών υποστρωμάτων. 

3.5.2.Επίδραση στην αποτελεσματικότητα των εντομοπαθογόνων μυκήτων επί 

των προνυμφών του εντόμου. 

Οι προνύμφες του εντόμου εμβαπτίστηκαν σε εναιώρημα κονιδίων 10ml των 

εντομοπαθογόνων μυκήτων B. bassiana, M. robertsii και I. fumosorosea που 

αναπτύχθηκαν σε υπόστρωμα S.D.A και σε υπόστρωμα S.D.A + εκχύλισμα κρόκου 

για 5 δευτερόλεπτα, σε δόσεις 106, 107, 108

Στην συνέχεια αφέθηκαν να στεγνώσουν για 10 λεπτά και τοποθετήθηκαν σε 

πλαστικά δοχεία 1000ml που περιείχαν φρέσκια τροφή. Η θνησιμότητα των 

προνυμφών καταγραφόταν καθημερινά για 7 ημέρες. Οι νεκρές ή μουμιοποιημένες 

προνύμφες απομακρύνθηκαν και εν συνεχεία αποστειρώθηκαν σε 2% χλωριούχο 

νάτριο για μερικά δευτερόλεπτα Οι προνύμφες τοποθετήθηκαν σε πλαστικά τρυβλία 

τύπου Petri 9cm Ø που είχαν υψηλή υγρασία (moist chamber) για να επιταχυνθεί η 

σπορογένεση. Αυτό επιτεύχθηκε με εναπόθεση ορισμένων σταγόνων νερού πάνω σε 

χαρτί, κυκλικού σχήματος, μέσα στα τρυβλία. 

 κονίδια/ml. Για κάθε δόση έγιναν τρεις 

επαναλήψεις των 10 ατόμων έκαστη. Οι προνύμφες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

ηλικίας 20 ημερών. 

 Η αποτελεσματικότητα κάθε μύκητα υπολογίστηκε με τον τύπο του Abbott 

(Abbott 1925, Kurstak 1982). 
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τελικός πληθυσμός στην επέμβαση αρχικός πληθυσμός στο μάρτυρα1 100
αρχικός πληθυσμός στην επέμβαση τελικός πληθυσμός στο μάρτυρα

όαποτελεσµατικ τητα
  

= − × ×  
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5. Συζήτηση  

Η παθογένεια στο εντόμου είναι σύνθετο φαινόμενο, το οποίο ξεκινάει με την 

βλάστηση και γενικά με την διαδερμική διείσδυση του βλαστικού σωλήνα, που έχει 

ως αποτέλεσμα οι εντομοπαθογόνοι μύκητες να εισέρχονται στην αιμολέμφο και να 

προκαλούν το θάνατο του ξενιστή. Εκτός από την βλάστηση και την διείσδυση, η in 

vivo αύξηση του μυκηλίου οφείλεται και στην παραγωγή μεταβολιτών και τοξινών 

που είναι απαραίτητες στην παθογένεια. Η ως εκ τούτου βλάστηση των κονιδίων 

μπορεί να επηρεάζεται: α) από περιβαλλοντικές κλιματικές συνθήκες ιδιαίτερα της 

θερμοκρασίας και υγρασίας της επιδερμίδας του εντόμου (Keller και Zimmermann 

1989, Fuxa 1997), β) από την παρουσία αμινοξέων και πηγών άνθρακα στην 

επιδερμίδα (Smith και Grula 1982), και γ) από την ηλικία του ξενιστή και την 

παρουσία ανασταλτικών ουσιών στην επιδερμίδα του εντόμου (Hajek και St.Leger 

1994). Η «επιτυχημένη» διείσδυση των βλαστικών σωλήνων είναι προ-απαιτούμενη 

για την εμφάνιση παθογένειας που μεταφράζεται πολλές φορές σε υψηλή 

θνησιμότητα (Hajek και St.Leger 1994).  

Σύμφωνα με Hallsworth και Magan (1999), τόσο ο Β. bassiana και Μ. 

robertsii, όσο και οι άλλοι εντομοπαθογόνοι μύκητες, μπορούν να μολύνουν τα 

έντομα κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας, 

εφόσον υπάρχει επαρκής διαθέσιμη υγρασία στην επιδερμίδα του ξενιστή. Αν η 

σχετική υγρασία δεν βρίσκεται σε επίπεδα που να επιταχύνει την σποροπαραγωγή, 

τότε ο μύκητας παραμένει στο εσωτερικό του ξενιστή, επιβιώνοντας για αρκετούς 

μήνες και τελικά παράγοντας σπόρια κυρίως όταν οι συνθήκες επανέλθουν στο 

βέλτιστο επίπεδο.  
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Η πορεία διείσδυσης ωστόσο στην επιδερμίδα του εντόμου, η παθογένεια, η 

θνησιμότητα και η κονιδιογένεση ίσως και να οφείλονται στα φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά της απομόνωσης. Τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά αυτά, απαντώνται 

στην δυνατότητα του εντομοπαθογόνου μύκητα να παράγει βιοχημικά προϊόντα μέσα 

στο σώμα του εντόμου (Gupta et al. 1994). Η υψηλή παθογένεια και η αυξημένη 

σποροπαραγωγή των εντομοπαθογόνων μυκήτων, αποτελεί βασικό παράγοντα για τη 

διάδοση και εξάπλωση της ασθένειας μέσα σε ένα πληθυσμό επιβλαβών εντόμων.  

Το εκχύλισμα του κρόκου βάση των Yen et al. (1993) και Karimi et al (2010), 

εμφανίζει αντιμυκητιακές ιδιότητες λόγω της παρουσίας φαινολικών συστατικών. Τα 

φαινολικά συστατικά αποτελούν κύριο όπλο στην χημική άμυνα των φυτικών 

οργανισμών ενάντια στους παθογόνους μικροοργανισμούς (Μύκητες, Ιούς, 

Βακτήρια) (Vaya et al. 1997). Επομένως με βάση τα παραπάνω, η παρουσία του 

εκχυλίσματος κρόκου θα επιδρούσε αρνητικά στην αύξηση των μυκήτων, αν και το 

φαινολικό περιεχόμενο του εκχυλίσματος είναι χαμηλό. Εντούτοις από τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων μας, δεν επιβεβαιώνεται  το συμπέρασμα των Vaya et 

al. (1997) και των Karimi et al. (2010), αντίθετα φαίνεται ότι το εκχύλισμα κρόκου 

επιδρά θετικά κυρίως μετά την τρίτη μέρα και κυρίως στην περίπτωση του 

εντομοπαθογόνου μύκητα M. robertsii. Η χαμηλή συγκέντρωση των φαινολικών και 

η υψηλή των κροκινών, των υδατοδιαλυτών καροτενοειδών θέτουν ερωτήματα για 

τον μηχανισμό δράσης των κροκινών στον συγκεκριμένο μύκητα.  

Επιπρόσθετα η προσθήκη του εκχυλίσματος κρόκου στο υπόστρωμα 

ανάπτυξης, βάση των πειραματικών μας δεδομένων, έδειξε ότι επηρεάζει την 

δραστικότητα των εντομοπαθογόνων μυκήτων. Ιδιαίτερα, ο εντομοπαθογόνος 

μύκητας M. robertsii εμφάνισε υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητα όταν αναπτύχθηκε 

σε υπόστρωμα με εκχύλισμα κρόκου. Αντίθετα, ο εντομοπαθογόνος μύκητας 
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I.fumosorosea παρουσίασε υψηλότερα επίπεδα ελέγχου του λεπιδοπτέρου όταν 

αναπτύχθηκε σε υπόστρωμα χωρίς το εκχύλισμα. Τέλος, η αποτελεσματικότητα του 

εντομοπαθογόνου μύκητα B. bassiana φάνηκε να μην επηρεάστηκε στο σύνολο της 

από το υπόστρωμα στο οποίο αναπτύχθηκε. 

6.Αντί – Συμπεράσματος  

Η ευρεία αξιοποίηση των εντομοπαθογόνων μυκήτων αποτελεί ένα καινούργιο πεδίο 

έρευνας που θα οδηγήσει σε μια φιλική ως προς το περιβάλλον γεωργία έχοντας σαν 

γνώμονα την προστασία του αγοραστή αυτών των προϊόντων. Υπάρχουν πολλά είδη 

μυκήτων που χρησιμοποιούμε στο Βιολογικό έλεγχο των ζωικών εχθρών των 

καλλιεργειών. Από τους πιο μελετημένους και γνωστούς μύκητες είναι ο B. bassiana 

και οι εντομοπαθογόνοι μύκητες M. robertsii, και I. fumosorosea.  

Ένας από τους σημαντικότερους ζωικούς εχθρούς στην χώρα μας είναι το 

λεπιδόπτερο Sesamia nonagrioides. Το έντομο S. nonagrioides (Lefébvre) 

(Lepidoptera: Noctuidae) ανήκει στην κατηγορία εκείνη των εντόμων που προσβάλει 

μεγάλο αριθμό αυτοφυών και καλλιεργούμενων φυτών, έχοντας σαφή προτίμηση στο 

καλαμπόκι και το γλυκό σόργο (Anonymous 1979, Dimas et al. 2005). Η 

αντιμετώπιση του εντόμου σήμερα γίνεται αποκλειστικά με χημικά εντομοκτόνα, η 

αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των οποίων δεν χαρακτηρίζεται ικανοποιητική, 

καθώς το έντομο δραστηριοποιείται στο εσωτερικό του στελέχους του φυτού πολύ 

νωρίτερα όταν αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προνύμφης και τρέφεται μέσα στο αυτό 

(Van Renburg et al. 1992). Παράλληλα είναι πλέον αποδεδειγμένο πως η εκτεταμένη 

χρήση εντομοκτόνων είναι εκείνη που ευθύνεται για την πρόκληση δυσμενών 

αποτελεσμάτων στο οικοσύστημα (π.χ. μείωση ωφέλιμων εντόμων). Η παρούσα 

μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για να κατανοηθεί η επιρροή 

της προσθήκης του εκχυλίσματος κρόκου στο υπόστρωμα ανάπτυξης ενώ μελετήθηκε 
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η τυχόν επίδραση του τόσο στην αύξηση όσο και στην αποτελεσματικότητα των 

εντομοπαθογόνων μυκήτων επί των προνυμφών του λεπιδοπτέρου S. nonagrioides, 

εξάγοντας σημαντικά συμπεράσματα.  

Σήμερα, που οι τάσεις της επιστήμης στοχεύουν σε μια ολοκληρωμένη 

παραγωγή προϊόντων με την χρήση ολοκληρωμένων μέσων και μεθόδων παραγωγής 

και διαχείρισης, θεωρείται σκόπιμη η εκπόνηση περαιτέρω σχετικών μελετών που θα 

δώσουν την δυνατότητα εφαρμογής σε ευρεία κλίμακα των εντομοπαθογόνων 

μυκήτων ως μέσων αντιμετώπισης, συνεισφέροντας ουσιαστικά στο σημαντικό και 

ευαίσθητο τομέα της φυτοπροστασίας. Η διερεύνηση της παρουσίας του 

εκχυλίσματος του κρόκου στο ημισυλλεκτικό υπόστρωμα κρίνεται σκόπιμη κυρίως 

στην περίπτωση του εντομοπαθογόνου μύκητα M. robertsii. Συμπερασματικά θα 

λέγαμε ότι οι εντομοπαθογόνοι μύκητες μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες 

βιολογικού ελέγχου που σαν στόχο θα έχουν, τόσο τη διασφάλιση της ποιότητας των 

γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην χώρα μας, όσο και την προστασία του 

περιβάλλοντος. 
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